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ఆం (ధసచ్చిత వారపతి కనుండి 

పునర్ముది)తం. 



ఓర , కాలేజీకి కెమవుతుంది లేవరా బౌబూ తరువాత 

ఊరికే హడావిడిచేసావు, os లేస్తే అన్నీ 

నెమ్మదిగా చేసుకోవచ్చుగా. రీ రమేశ్ .. 

శాంతే రమేశుడి మంచందగ్గర ee అతడిని లేపే 

(పయత్నంలోడఉంది, రమేశుడు నిండా దుప్పటికప్పుకుని పడు 

కున్నా డుం ముసుగులోనుండి కొంతఉంగ రాల జుట్టుమాత్రం కని 

వీస్తూంది. 

శాంతే (ప్రయత్నం ఫలించ లేదు. 

మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్నా, 

ఇంకొ ఉదయం తే గా లేచే అలవాటు లేకపోతే ae: ] సిగ్గు 

చేటు! నువ్వేం పస్తీ న. Far; (క. శ? 

"రేపటినుండి అనల్లు ' నన్ను లేనే me 
తన అఖరిమాట నిజంకాదని ఆమెకే తేలును, ఆమెనే 

ఏమిటి, రమేశుడికకూడా తెలుసు, రమేశ్ మెడికల్. కాలేజీలో 

చే౭నప్పటినుండి శాంత రోజూ ఈ మాట ఇెప్పుళూనే ఉంది. 

కాని అతడిని చేసే బాధ్యత మాత్ర ౦ ఆమెడే.. PRT IES 

శాంత ఈ బాధ్యతను స్వీకరించింది. ఈ కార్యక మం ఆమె 

కెంత (పియమయిందో, వదిన మందలింపులు తిట్టు వింటూ 

"లేవడం రమేశుడికీ అంతే (పియమయింది. 

రమేశ్ మెడికల్ కావీజీలోచేరాక రెండు సంవత్స 
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రాలకు హాస్పిటల్ _ డ్యూటీ (వారంభవమయింది, రమేశ్ ఇంటికి 

రాగానే: 

“వడిన్మా “రేపటినుండి నన్ను లేపే ? చాధ్యత విరా బే” అని 

వదినమోద భారమంతా పడవేసి నిశ్చింతగా ఉండిపోయాడు. 

అప్పటినుండి శాంతే ఒక్కరోజుకూడా విసుక్కోకుండా అతడిని 

లేచేది 

“ఆరు _ గంటలకల్లా 'లేపకండి, ఆరుంబావుకు నరిగ్గా 
లేపండి, తరువాతి ఆరు గంటలకే లేపి నా నిద పాడుచేసే 
ఊరుకోను” అని ఖచ్చితంగా చెప్పిడంచాడు రమేశ్ . 

ఆకు-గంటలు కాగానే రమేశుడి గదిముందునిల్సుని 

కన్టెన్ పక్క-కుజరిపీ చూసేది, 

“పాపం, _ న్మిదపోతున్నాడు, మరికొంతసేపు పడుకోనీ” 

అనుకుంటూ వెళ్నిపోయేది, ఆరూ ఐదు శిమిపాలకు మళీ 

క్షికికీ తలుపులు తెరచిమెల్లి గా *“రమేళ్ * అని పిలిచి వెళ్ళిపోయేది, 

ఆరూ పదికి మళ్ళీవచ్చి ఈమారు నిజంగానే లేపడం "మొద 

'లెళేది. ఎన్నోమారు మేలుకునే వదిననువడిపించే ఉభేశ్యంతో 
సేపా పడుకునేవాడు రమేశ్ , వదిన చేతి గాజుల చప్పుడు కే 

అతడికి మెళకువ వచ్చినా ఆమెచేత లిట్టించుకోవడము, (బతి 

మాలించుకోవడం కోనమే ఆరుం బావువరకూ మెదలకుండా 

పడుకు నేపాడు, 

ఈ రోజూ అలా?! కదలకుండా పడుకున్నాడు, కాని 

శన దొంగ _ నిద్రకు తనశే నవ్యాసోంది, 

“ఇకమాదట నిజంగా నిన్ను చేపను; ఇంతటి బద్ధక స్తుడు 

మెడికల్ న్ా ఎందుకు చేరాంలనలు ? నీకేం నిశ్చింతగా 
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ఉన్నావు, నువ్వు ఫేలయితే మాట వచ్చేది నాకేగా! ఇకమాదట 

నాకూ నీ చదువుకూ ఏమో సంబంధంలేదు. చెబుతున్నా మరి, 
బ్రహ సీ యిష్టం, వూ అమ్మా, నాన్నా, అన్నయ్య వాళ్ళిష్టం 

ఎవ్వరికి లేంది చేను మూ(తం ఎందుకు నాతల సగలకొట్ట 

వాలి * మొవటిలా చిన్న కు రాజేవయినా అయితే తన్ని లేప 

వచ్చు. నాకంచు రెండింతలు పొడుగా పెరిగి నిల్చున్నాను. mE 

మంచంమోద మనిషి క దలటంతో శాంత వ్యాక సనాహాం 

ఆగింది, 

“అమ్మయ్య ఇప్పటికయినా లేచావుకదడా, నువ్వు మెడి 

సిన్ పానయి'తే నా భుజంమోది బరువు దించినట్టవుతుంది. ఆ 
రోజు హనుమంతుడికి ఓ కొబ్బరికాయ కొడతాను” 

“వ పూనుముంతుడు” అంటూ లేచి కూర్చున్నాడు 

రమేశ్ , 
“వ హనుమంతుడు? రాముడికొడుకు హానుముంతు 

డేనా ౪ అన్నాడు, 

“కాడుకుకోదు, సేవకుడు” అని దిద్దింది శాంత, 

ఇంకా గంట ఆరుకూడా కాలేదు. అప్పుడే నన్ను "లేపే 

చాకు అనవసుంగా” అని విసుక్కుంటూ గడియారంబేపు 
చరాతొడు రమేశ్. 

“చూడరా బాబూ, చక్కగా కళ్లు తెకచిచూడు. దేవుడు 
పీకు "పెద్ద పెద్ద క్ర ళ్ళీచ్చాడు, బాగా ఉపయోగించు” అంది 

ఛాంత, | 

“రాతి తొందరగా పకుకుందామని ఇరవై నిమిపాలు 

ముందుకు పెట్టాను.” 
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“కి గడియారం దమూసుకునేం వేపటంవేదు నేను, 

నా గడియారం “వేరేఉంది,” 

“తమరి గడియారం వదో చెబుతారా, వదినగారూ * 
_ -కద్దరూర్యు డికన్నా గడియారం కావాలా ఏం * ఈ 

(పపంచంలోని గడియారాలన్నీ చెడిపోయినా నేను కరెక్టు మైం 
చెప్పగలను. అయినా మొ అన్నయ నాకు గడియారం కొని 

చెట్టనంత మాతొన నాకు కైం తెలీక పోతుందనుకున్నా వా?” 

“అనవసరంగా అన్నయ్య నంటారెందుకు వదినా! 

అన్నయ్య ఇనప్పెట్టి తాళంచివులు ఎవరిదగ్ధరున్నా యో నాకు 

తెలుసు” 

“తాళం చెవులు ఉంశు వచ్చిందా భాగ్యం 1 ఈనెలలో 
ప్యాంటు. వచ్చేనెలలో కోటు మరో నెలలో ఇంకోటి. , .ఇలా 

జ ఫుంశే, నేను వాచి కొనుక్కున్న శ్లుఉంది” 
“కచ మిోాశకేమిోలేదు, నేను దాచి కొనుక్కూంటా 

నంకు అన్నయ్య మిమ్మల్ని కొడతాడా వం?” 

“ఆ వవా అదొక్క-కు తక్కువ, నువ్వు ఇక లే._కాఫీ 
చల్తారిపోతుంది. వేడిచే స్రీ బావుండదు మరి. (బెడ్డు తింటావా, 
వీన్క-ట్లు ఇమ్మన్నా వా ** 

“రెండూ! వానితోపాటు కొంచెం "వెన్నకూడా,” 
“అమ్మ మళ్ళీ నన్ను అంటారు బాబూ, తెచ్చిన 

వెన్నంతా రెండు రోజుల్లోనే అయిపోయిందని. అమ్మ శే లేరు 

కొట్టి వెన్న తీసుకో మ 

“విరారు ఇస్తారా లేదా చెప్పండి” అంటూ మంచందిగి 

నిల్చుని వళ్లు వికుచుకున్నాడు రమేశ్. 
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“రే తరగా రా” అంటూ వెళ్ళిపోయింది సొంత, 

రమేశ్ తన పనులన్నీ ముగించుకుని కాలేజీకి "వెళ్ళడానికి 

స్ గుమ్మాందగ్గర కొచ్చాడు, 

బూటు - శబ్దంవిన్సి శాంత గాజుప శ్ళేంలో (బెడ్డు, 

బిస్కట్లు, వెన్న పెట్టి రమేళుడి కిచ్చింది, అతడు నిల్చునే తిన 

బోతుంటే; 

“కూర్చుని తినరా బాబూ” అంది, 

“పిల్లేదు మై మయిపోయింది.” 

ఊరికే నన్ను ఆశ్షేపిస్తావుగాని ఎప్పుడనగా లేపాను 
నిన్ను. ఇప్పుడు శై పయిపోతుందని రాగం తీస్తున్నా వా నిల్చుని 
తినటం మంచిది కాదబ్బాయ్ ?” 

“అలాగని ఏ పు స్తకంలోనూ రాసిలేదు మరి.” 

“దానికి పుస్తక మెందుకోయ్ 1 నన్నడుగు చెపుతాను" 

అలా నిల్చుని గబగబా తినటం వంటికి మంచిదికాదు.” 

“ఆడవాళ్లు ఎక్కువగా మాట్లాడటం వమంత మంచిది 
కాదు” అంటూ రమేక్ కాఫీ ఒక్క- గుక్కలో తాగేసి తొంద 
రగా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకో నిముపంలో అతడి 

సైకిల్ రోడ్డు వొలువుతిరిగి మాయమయింది, 

అతడు ఇంకొక్క నిముషం అక్కడ నిలబడి శాంత 

మొవాం చూసిఉం'కే తనమాటతో ఆమెనెంత బాధపెట్లాడో 
తెలిసేది. సుమారు పన్నెండేళ్ళుగా అతని సభావంతో పరి 
చయం ఉన్నా, ఎన్నో మార్లు అతడి దుడుకు మాటలకు శాంత 
చిన్న బుచ్చుకు నేది, 
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రమేశుడిది నిర్మల _ హృదయం, అందులో తనను కించ 

పర్చాలనే భావం వఏమ్మాతం కేదను వీహయం శౌంతకు తెలు 

సును, కాని అతడి మరుసుతనంవల్ల, ఆ మాటల తీక్షణతను 

తట్టుకోవటం సూక్ష్యమకియైన శాంతకు కష్ట మనిపించింది, 
చేదు-మూ(తను శాంత చేత (మింగించి, రమేశుశు వెళ్ళి 

పోయాడు. ఇహ మల్లీ అతనురొవటం సాయంకొెలం ఐదు 

గంటలకే. అప్పుడుకూడా హడావిడిగా కాఫీ టిఫిన్ తీసుకోగానే 

స్నేహితులతో వికారుకు వెళ్ళిపోయేవాడు, ఇక మల్లీ దర్శనం 
రాతి ఎనిమిది డాటాకనే ర్యాతిభోజన సమయంలో మళ 

వదినా ముదు మధ్య మాటామంతి, జ“ సం _ అన్నీ మళ్లీ 

(పారంభ మయ్యేవి, 

రమేక్ వెళ్ళిపోయాక ఎంతోసేపు శాంత అలాగే విలు 

చుని ఉండిపోయింది. 

“నిజం రమేశు% మాటలు అక్షరాలా నిజం. తకు 

ఈమధ్య మాటలు చాలా ఎక్కు-వయ్యాయి, సలెటూరినుండి 

వచ్చిన విల్ల తను. తనకు ఎక్కువ చనువులేను. మెడిసిన్ 

చదువుతున్న రమేశుడితో అంత ఎక్కువగా మాట్లాడటం 
తనే తప్పు. ఈ రోజునుండి ఎంతో అంతలో ఉండాలీ” అని 

నిశ్చయించుకుంది శొంత, 

కడిగిన పాత్రలు తీసుకొని లోపలికి వస్తున్న సుశీలమ్మ 
గారు రాకిబొమ్మలా నిల్చున్న కోడల్ని చూసి; 

కల్పం-క్రా మడి_కట్టుకో లేదా శాంతా? కృ 

ెమవుతోంది అన్నారు. 

శాంత చేసుకుని “బదుగో వెడుతున్నా” అంది, 

మ్లుగికి ఆఫీసు 
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“ముహం అలా ఉంచేమిట్సి వంట్లో బాగా లేదా” 

“వం లేజే! బాగానే ఉన్నాను.” 
కవర్ ఏమన్నా అన్న డా” 

చిన్న శొడుకు; పెద్ద కోడలి స్వభావాలు ఆమెకు అెలి 

యనివి కావు, 
రమేశుడి దొడుకుతనాన్ని ఖండించి, అతడి స్వభావాన్ని 

మార్చటాసి కెంతో (ప్రయత్నించి చివరికీ ఓటమిని అంగీకరించ 
వలసివచ్చింది, శాంత సున్ని తె హృదయ మూ తేలుసు ఆమెకు. 

అత్తగారి (పశ్నకు “లేదు అని మాతం బదులు చెప్పింది 

ఛశొంత్క 

“వాశికి అంత చనువివ్యద్దని నీ శెన్నోమార్లు చెప్పాను, 
నువ్వు వినవు, వాక్కీ పెద్దా చిన్నా ఉండదు. ఇన మొచ్చిన 
టల్లా వాగుతొడు, నువ్వేమో చిన్న బుచ్చుకింటావు-* ౪” 

ఒకి గాత్సణం(కితె మే రమేశుడి మొరటుతనానికి అతడి 

మోద కోపగించుకున్న శాంత రమేశుడిని వెన శేసుకొచ్చి; 
“పాపం వాడేం అశలేదు. కాలేజికి శుమయిపోయిందని 

సరిగా టిఫిన్ కూడా తినకుండా వెళ్ళిపోయాడు అంది. 

“వాడు తినకపోతే నువ్వు వదిలిపెడకావా” అంటూ 
లోపలికి వెళ్ళిపోయా రావె, 

ఛాొంత మడి-కట్టుకుని పంట (పయత్నంలో పడింది. 

చేతులు వంకాయిల్ని తీకుగుతున్నాా మనసులో రమేశుడి 
మాటళ్నే నెనుమువేసుకుంటోంది. 

అత డన్నదీ సిజమే, స్య'భావతేః తిను మితభావీ, న్నే హీ 

తలతో కలసి ఉన్నప్పుడుగాని ఎక్కడై నాసర్కే తను అంతగా 
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మాొట్లాడేది కాదు. తను ఎక్కువగా మాట్లాడేదల్లా రమేశుడి 

తోనే, ఇకమోదట ఎంతే అడిగితే అంతే సమాధానం చెప్పి 

ఊరుకోనాలి,. తనంతట తానుగా పలకరించరాను. 

“శాంతా! పప్పు మాడిపోతున్నట్టుంది. వాసన వేస్తోంది; 

చూడు.” అత్తగారి మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచ్చిపడింది 

శాంత, తరిగిన కూరముక్క-లు పప్పులో పడవేసింది. 
తన మనసు ఎంత దుర్చలమైంది! రమేశుడి ఓ చిన్న 

మాటకు తనింత బాధపడాలా? అతడి చిన్నమాట తన మన 

శాంతి నింత పొడు'చెయ్యాలా! 

కృష్ణమూర్తి భోజనానికి వచ్చేసరికి వంట పూ_ర్రయింది, 

పది గంటలకు సరిగా రమేశుడికి క్యారియర్ తీసుకుని వెళ్ళే 
కురాడు వచ్చి, సైకిల్ బెల్ మోగించాడు. శాంతే క్యారి 

యర్ తీసుకుని వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చింది. 

కృష్ణమూర్తి భోజనానికి కూర్చున్నాడు, శాంత వడ్డి 

స్తోంది 

“శాంతా! పులుసులో ఉప్పే వేయలేదు, మరచిపో 
యానా?” అని కృష్టమూ ర్తి అడిగినప్పుడు ఆకు _ కొనలో 

నూరిన ఉప్పు వడ్డించింది. 
“పాపం! రమేశ్ ఉప్పు లేకుండానే భోంచేయాలివాళ” 

అంది, 

“నువ్వు ఊరగాయ పంపావుకదా! అదొక్క-టుం కే 

బాలు; వాడి కిం కేమో అక్క-ర్హా” అన్నాడు కృృష్ణమూ ర్తి 

“మోాక్రి నచ్చక పోయినంత మాగకాన ఊరగాయ లం 

కెవరూ తినరనుకున్నారా వం$” అంది శాంత, 
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“అన్నట్టు ఇవ్యాళ నువ్వూ, రమేశ్ 'జెబ్బలాడుకున్నా రా 
వం? 

“రా అదేమిటి అలా అడుగుతున్నారు?” 

“ఆహో, పులుసులో ఉప్పు చెయ్యకపోకేనూ” అంటూ 
నవ్వాడు క్ ఎప్సమూూ ర్వి, 

“మా తముడితో 'దెబ్బలాడటం తప్ప నా కింశేం పని 

లేదనుకున్నా రా వం1౫ 
“దిజిన్సే సీ కింకేం పనుందో చెప్పు చూడ్గాం” కొం 

శుగా అడిగాడు క ఫప్టమూర్షి 

“ఆ తమ్ముడి అన్నతో కాపరం చేయటం మూత్రం 

ఏమంత సులువైన పనా ఏం** 

“అధో పాపం!” 

“ఆఫీసుకు శైమవుతోంది; తొందరగా లేవండి బాబూ.” 

కృష్ణమూర్తి ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయాక గది శుభం 

చెయ్యసాగింది, అతడు వెళ్ళిపోయాక, ఆ గదిలోని వస్తువులన్నీ 

చిందరవందరగా పడిజండేవి, . 

గదినిండా పుస్తకాలు, విడిచిన గుడ్డలు కాలర్షుపడి 

పొర్లుతూ ఉండేవి, శాంత అన్నీ తీసి శుభంగా సర్ది పెట్టింది. 

మధ్యాహ్నం భోజనాలయ్యాక కాసేపు నిదవోవటం 

శాంత కలవాటు, చేతిలో ఓ ఫు స్తకం పట్టుకుని మంచంమిోద 

పడుకోగానే ఆమెకు న్మిద వచ్చేసేది కాది ఈరోజు మొతం 

ఎంత (ప్రయత్నించినా, న్మిద రాలేదు, 

“ఈక రక్షుంక మాటలను తనెందు కింత కక్ చయ్యాలి” 
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అనుకుని న్మిదపోవటానికి ఎంతో (ప్రయత్నించింది. కాసి సాధ్య 

పడ లేదు, 
సాయం(తం ఐదు గంటలు కావస్తోంది గదినుండి బయ 

టకు వచ్చిన శాంత మొహం జబ్బుపడి లేచిన దానిలా తయా 

రయింది, మనసులోని అశాంతివల్ల తలనొప్పిగాకూడా ఉంది, 

“బక రమేశుడు వచ్చే వేళయింది. కాఫీ రెడీగా లేక 

పోతే గొడవచేస్తాడు” అనుకుంటూ, వంట గదిలోకి వెళ్ళింది, 
“ఏమిటి శాంతా ఇంతసేపు పడుకున్నావు! వంట్లో 

చాగాలేదా*” అని అడిగారు సుకీలమాగారు. 

“కాంమెం తలనొప్పిగా ఉంది; అంతే” 

“రమేశ్ వచ్చాక వదైనా మందు అడిగి వేసుకొ,” 
“ఈమాకానికే రమేశ్ ఎందుకు? ఓ మాత్ర ఏదన్నా 

మింగితే అజే పోతుంది,” 

బయట రమేశ్ వచ్చిన అలికిడి అయింది, సైకిల్ 

వరాండాలో "న పెటి, బూటు శబ్దం వేసుకుంటూ, గదిలోకి వెళ్లా భాడు, 

చేతిలోని పు స్త సకాలు గదిలోపడేసి, బట్టలు మార్చుకుని, సబ్బు 

పెళ్లై తీసుకుని గబగబా నీళ్ళ గదిలోకి "వెళ్ళిపోయాడు. 
శాంత కాఫీగ్లాసు క కడుగుతోంది, 

“తరగా నాకు కాఫీ కలపండి వదిన్మా శకుబుల్ బన్ని 

న్కు మైమయివోతోంది.” రమేశ్ తొందరపెట్టాడు, 
త మాట్లాడకుండా వంటింట్లో! వెళ్ళిపోయింది, 

పీట వాల్చి కాఫీ టిఫీ న్సి సిద్దంగా ఉంచింది. 
రమేశ్ (వస్ చేసుకుని వచ్చి వీటమిోాద' కూార్వోగానే 

నెమ్మదిగా బయటికి జారుకుంది. కాని రమేళ్ ఊరుకుంటాడా? 
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“వదినా. వదినా.” 

“ఏం కావాలి ” అంటూ లోపలకు వచ్చింది శాంత, 

“లదిన్కో ఈ "ల టొబ్రూపర్లు నాకు బావుంబందా?*” 

శాంత రమేళ్ వెపు చూసింది. 

అతడి క ళు చిలిపిగా నన్ర్యుతున్నాయి, 

“నీకేం వై నా బావుంటుంది.” 
“హాస్యానికి కా దొదిన్కా నిజం చెప్పండి.” 

“ఫస్లుగా ఉందిరా బాబూ.” 

నిరు నాడే ఫేస్ పొడరు వాడా నీ రోజుల 

“నువ్వూ కొన్నావా వం*” 

“అచ్చ, చే నందుకు కొంటాను, మో కేబుల్ మోద కన 

బడింది. శ్ముభంగా 'రాసేసుకున్నా ను. అలో మూ హేరాయిల్ 

కూడా, , 

“నువ్యొక డివి! అచ్చం ఆడదానిలా, =.” అనేసి నాలిక్ష 

హొరుక్కు-0ది కొంత, 

రమేళుడితో ఎక్కువ _మాట్లాడరాదనుకున్న మాట 
గురు కు వచ్చింది, 

“వ్రవామొోాదట ఆ పౌడర్ నాకు దొరిశేటట్టుగా పెట్ట 

కండి. కనబడితే మాత్రం నే నొదల్ను.” 

“అది ఇాలా వెలరా బాబూ, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా 

రాసేసుకోకు.” 

“అయితే అవుతుంది మా అన్నయ్య డబ్బేగాపోయేది, 

మధ్య మో కేబింటి?” అన్నాడు రమ్ శొంతంగా, 
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అంతలో సుకీలమ్మగారు లోపలికొచ్చి ! “నాంతక్రు 

తలనొప్పిగా ఉందిట. వ'దై నా మందివ్యరాో అన్నారు. 

“నాదగ్గర ఫీజు చాలా ఎక్కు-వవుతుందమ్మా, చేశే 

డాక్టర్ని కం మంచిది.” 

“చాశ్రేరా నీ పరిహాసం” అని విసుక్కు_న్నా రు సుశీలమ్మ 

గాను, 

ఫొంతకు అసలు నంగి తెలుసు నవ్వుతూ! 

“ఏ ఫీజు ఎంత అందిం 

“ఒక్క సినిమా. బాల్క-ని టికెట్” అన్నాడు రమేశ్ 

“ఆలాగే” అంది కొంత, 

“ఇప్పుడే ఇచ్చేయాలి. ఆట ముగించుకుని అలాగే సిని 
మాకు వెళ్ళిపోతాను. భోజనానికి నాకోసం కాచుకళ్కూర్చో 

కొండి,” 

“మందు చెప్పకుండానే ఫీజు పుచ్చుకునే డాక్షర్, భల!” 
అంది సొంత కొంకుగా. 

ఒక్క- నారిడాన్ మింగి, నీళ్ళు తాగండి అనేసి గబగబా 

లేచి వెళ్ళాడు రమేశ్, తలువుదాకా వెళ్ళినవాడు గబుక్కున 

వెనక్కు- మీ! 

“వదినా! నాఫీజీ అంటూ చెయ్యి జాపాడు, 

శాంత యిచ్చిన శెంకు _ రూపాయల నోటు జేబులో 

పడవేసుకుని చకచకా వెళ్ళిపోయాడు. 

రమేశ్ ఇంట్లో ఉన్నంతవరకూ అంతా మరచిపోయిన 

ఛొంతకు మళ్ళీ ఉదయపు సంఘటనే గుర్తుకు రాసాగింది, 
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“ఉదయం తేనన్న మాట గుర్ఫుకూడా లేకుండా అతను 
హోయిగొ తితుగుతూంకు, తను మాత్రం ఎందు కిలా బాధ 

పడాలి?” 

అలా అనుకుంటూనే ర్యాతి వంట చేసింది, అందరి 

భోజనాలూ అయ్యాక రమేకు* కంచం పెట్టి, వంటం తొ అందే 

ట్టు పెట్టి! 

“వేర్ ప స్తే అతశ్లే వడ్డించుకోమనండి, నాకింకా 

తలనొప్పి తగ్గలేదు” అని అత్తగారితో చెప్పి పడుకుంది. 
కాని న్మిదమా్యాశం ఆమె భాయలక్యూ-డా రాలేదు, 

రమేశ్ గేటు తెరుచుకుని రావటంకూడా ఆమెకు తెలు 

స్తూనేఉంది. లోపలిగి రాగానే! 

“వదినా, , , వదినా,..” అని పిలిచాడు, 

“వ్ ,, అరవకు. శొంతకు తలనొప్పిగా ఉందని పడు 

కుంది. నువ్వు అన్నం తిందువుగాని పది అన్నారు అక్క-డే పడు 

కున్న సుశీలమ్మాగారు. 
రమేశ్ వెంటనే గొంతు తగ్గించి “కులాసాగా ఉన్నారు 

కదా అన్నాడు. 

“ఉజయం నుండి అదో రక్రంగానే ఉంది,” 

“పులుసులో ఉప్పువేయడం మరచిపోయినప్పుడే అను 

కున్నా; వదిన మామూలుగా శేరని,” 

రమేళ్ వంటింట్లోకి వెళ్ళేనంశే శాంత వడ్డించటానికి 

“బాారెందుకు లేచారు! నేనే పెట్టుకుని తిచేవాడినిగాలో 
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[1 నెయ్యి కంచందగ్గర సెట్టడం మరచిపోయాను, ఇక 
అలాగే అన్నం లినేసావ్షని వచ్చాను,” 

“అన్నట్టు వదినా! ఉదయం పులుసులో ఉప్పు వేయ లే జేం+ 

“వమిటో నతి మ్రరప్తు. వేనూ. వెద్దదాన్నయిపోతు న్నాను మరి.” 

“ఉదయం నుండి అదో మాదిరిగానే ఉన్నారట! 
ct లేజీ” అని ల వ్యటానికి (పయత్నించింది శాంత, 
“సినిమా ఎల్రా ఉందని అశగనేలేదు¥ి 
“ఎలా ఉంది 

“ల్రాం బా్యాంద్రి,” 
ఫక్ 
శిత ట్య లి 

(<3 

is నటించారో అడగనే లేదు మళ్ళీ?” 

ఆడవాళ్ళు ఏక్వ_వగా మాట్లాడరాదురా, రమేశ్.” 
రమేశ్ తలైవి చూశెథు, 
ణ్ స రా 
ఆ ఇప్పు అర్థమయింది అసలు విషయం, కొని, 

వదినా! నాస్గభావం శ్రల్రిసికూడా నేనన్న చిన్నమాట నంతగా 
పట్టించుకుంటా రనుకోక్వ శీను అలా అనిన వెంటనే ఒక్క 
లెంపకాయ. కన్వ తేకపోయారూ? 

ఫక్ 

నువ్వు ఇప్పుడు పెద్దవాడివయ్యావు, మొదటిలా చిన్న 
కు రాడివి కొదు కొటుటాని క 9 

More కు క 

అప్పుడూ మక క్రిగాక్టీవారుకాదు. నన్ను కొట్లాల్సి 
వచిినపళకుకూడా 6 న ఎగా ఆకె ఫ్రాంకో చిరుతిళ్ళు పెశునారుు అంకువల సే 
సలా తీయరయ్య్య్యాన్సు స స. 
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“సరా 2 

“ఎఏలాగోమిటి, పూ రి గా ఉఇడిపోయాను.” 

“ర అవేం మూటలు సీకేం రాజులా ఉన్నావు.” 

“నేను రాజులా ఉండటానిక ఇంట్లో ఎంతమంది (శమిస్తు 

న్నారో నాకు తెలుసొదినాం” 

బాండ్, 

“కిక కొంచెం అన్నం పెశైదా ణి 

రమేశ్ ఒక నిమిషం మెదలకుండా ఉండె 

క్వాం తీలనొప్పీ వలా ఉంది ?” అన్నాడు. 

“అలాగే ఉంది” 

“సారిడ్తన్ తీసుకున్నా రా 1౫ 
“నేదు” 
“పోనివ్యండి, ఇప్పుడువెళ్ళి పడుకొని శుభ్రముగా నిద 
“తెల్ల వానేనరికి తలనొప్పి పారిపోతుంది.” 
“ఈ నలపహాోక్కూ-డా ఫీజు ఇవాలా ఏం *” 
“కాక డాక్ట రైప్పుడై నా ఫీజు తీసుకోకుండా సలహో లివ్య 

గలరా 4 

“అయితే ఇప్పుటేమివ్యాలి డాక్ట రుగారూ 1౫ 

“వమివద్దు; ఒక్క-సారి నవ్వేసి పళ్ళిపడుకోండ.” 

“అనవసరంగా నాకు నవ్వురాదురా అబ్బాయి.” 

“అయి తే నన్ను తల్ల (కందులుగా నిల్చోమన్నారా ! 

అప్పుడై నా నవ్యగలేమో మరి,” 
ఉన్టశ్ గ్రా పిచ్చితం[డి” అంటూ శౌంత నవ్వుతూ వెళ్ళీ 

పోయింది. ఉదయంనుండి బరువుగాఉన్న మనసు ఇప్పుడు తేలిక 

పడినట్టు అనిపించింది, 
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కృష్ణమూర్తి ఎప్పుడో న్మిదపోయాడు,  శౌంత వె ప 

పడుకోగానే నిచాచేవి ఆమెను వెంటనే పరించింది 
మర్నాడు ఉదయం మామూలు (ప్రకారమే రమేశుడిని 

చేపటానికి వెళ్ళింది శాంత, 

“రమేశ్, ,.ఆరు చాటింది. , .ఇకనై నా లేవరాబాబూ!” 

“చేబిల్మోద సరిగా ఈ పురె పెట్టావేంరా? లేవ 

గానే దాన్నే చూసావా పొడు, అవలక్షణం, దాన్ని ఎక్క 

జై నా కనపడకుండా దాచిపెట్టుళోకూడదూ ?” 

“ఏమన్నారు ఫొ అంటూ, లేచి కూర్చున్నాడు రమేశ్ , 

“ఉదయం లేస్తూనే ఈ వ్యురెదూడటం మంచిది 
'కాదంటున్నా.” . 

“అలాగా ! కాన్ని నేను లేవగానే దాన్ని చూడటం 

లేజీ ₹ 

“మరింకేం చూస్తున్నావ్ ? 

“మా మువాంచూస్తాను, ఫేన్ పొడరుతో పాలిష్. 
వేసిన మొవాం,” లై 

“నువ్వేం వర్ణి ౦చనక్క-ర లేదుగాన్ని దీన్నెక (గాడెనా 

దాచేయ్యి నాక ,-నిపీంచకుండా,” 

“eg ఫ్యురె వెనక ఎంత కథ ఉందోమోకు తెలుసా ?” 
4 ఏమిటి 2 

“ఆ ముఖంకూడా ఒకప్పుడు మోలాంటి అందమైన ఆడ 

దాని మొహం 

“చా ల్లేలక్ష; సాకు ఇక కోపం తెప్పించకు.” 
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ఉను హోస్యానికి చెప్పటం లే దొదినా! నిజంగానే, తన 

లోని రంగు, కాంతి, జీవం అన్నీ పోగొట్టుకుని, బ్రలా తయా 

రయింది, కలలో ఒకో-సారి నిజరాపంలో దర్శన మి స్తుంది, 

ఆహా! ఎంతటి సౌందరగం అనుకున్నా రు! అలాటి లావణరాళి 

దొరికితేనే పెళ్ళి వేసుకుంటాను, లేకపోతే (బవ్మాచారిగానే 
ఉండిపోతాను,” 

“ఆహో! అందులోనూ తమరు (బహ వారిగా ఉండి 

పోవటం! అన్నట్టు తవు క్లాస్ మేట్ మనోరవును వంచేసారండి 

డాక్ట్ర రుగారూ ౪ 

“మనోరమ విషయం మో కెవరు చెప్పారూ? ఆమె 

నాతో పేబుల్ టెన్నిస్ ఆడడానికివస్తుంది, అంతే మరింకేం 

చేదు.” 

కల్పం కేంలేదూ ? నిజంగాచేనా ౪ 

“నిజం వదినా.” | 

“వమో శాబూ! నాకుమాత్రం నమ్మకం లేదు,” 

“ఓసారి ఇంటికి తీసుకొస్తాను. చూద్దురుగాని; ఆమె లవ్ 
(వూఫ్, వదినా.” 

“అయితే మ్మాతమేం శ (పేమ గుడ్డిది” 

కాం (ేమికులకు క్ర శుంటాయి, నామటుకు. చేను 

కళ్లు మూసుకోను, నేను చేసుకోబోయే పిల్ల కు వెన్న లఅకాంతిని 

విరజిమ్మే, ot 

“ఇవా చాల్లే కాలేజికి -కైమవుతోోంది,” 

కక తలనొప్పి ఎలాఉంది + 



లి తామర కొలను 

ష్ మాటలు వింటూ కూర్చుంటే. మల్లీ వస్తుందో 

అంటూ లోపలకు వెళ్ళిపోయింది శాంత, 

కోడల్ని చూడగానే సుకీలమ్మగారు “తలనొప్పి ఎలా 

ఉంది **” అని అడిగారు. 

“వప్పడేం లేదు; తగ్గిపోయింది” అండి శాంత, 

“ మునామంతా వొడిపోయినట్టుంది,” 

“వేదే బాగానే ఉన్నా” అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళింది 

సొంత, 

కం 

రచేశ్ కాలేజీకి వెళ్ళేవరకు శొంతకు తీరిక చిశ్కే-ది కాదు. 
అంత వాడానిడి వేసీవాడు అతడి గొడవలతో ఎవరికీ 

వమో తోచేదికొదు. అన్నీ ముగించుకుని అతడు కాలేజీకి 

వెళ్ళొడం'టే అందరూ గొప్ప పని ముగించినట్టు హోయిగా 

ఊపిరి వీల్చుకునేవారు. రమేశ్ తన బూటు పాలివునుండి 

“౫ నకాలజి” నోట్బుక్ వరకూ వదిననే ఎక్కడుందని అడిగే 
వోడు, 

ఒక్కో-సారి శొంత విసుక్కు-నేది, 
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ఏమిటా చోద్యం! నీ పుస్తకాలు, శేజర్లు బ్లేడు, 

పాలిషు.అంతా నన్నడుగుతావేం? అవన్నీ నేను నాడనని 
తెలీదూ?” 

“వమ, ఎవరికి తెలుసు. గోళ్ళు క త్రిరించుకోవడానికీ 

నొబ్రేడు త్రీసి ఉండచ్చుగా,” 

“రామ్మ రామ! నేను శూర్పణఖ నయినాకూడా సీబ్లేడు 

మ్మాతం ముట్టుకోను” 

ల అగ సోలో 
“లంకౌ నయం, ఆయన వస్తువులు నువ్వు ముట్టకుండా 

ఉంశు చాలు” అనేద వొంత, 

ఆమె మాటలు అక్షరాలా నిజం, జేబు రుమాలు 

"పెన్సిలు పెన్ను బ్లేడు---వది కావాల్సి వచ్చినా తని వెతు 

కో-కుండ్కా సుళువుగా దొరికే అన్నయ్య వస్తువులమిాద బాడి 
చేసేవాడు రమేశ్ . తనకు కావలసిన మును తీసుకుని! 

“వదిన్మా అన్నయ్య "పెన్ను తీసుకుంటున్నా మళ్ళీ వెతు 

క్కు చేదు” అనేవాడు. 

“ఆయన పెన్ను ముట్టకయ్యా, మళ్ళీ నన్ను కోప్పడ 
తారు”. 

“అప్పూ నాకు తెలియక అడుగుకొను. నేను పెన్ను 
తీసుకుం'కే మిమ్మ'ల్నెందుకు కోప్పుడకారు?” 

“నేను నీకు ఇంత చనువిచ్చి నెత్తి కెక్కించుకున్నానని, 
అందువ చ్లే నువ్విలా తయారయ్యావని అంటారు మో అన్న 

య్యనే అడిగి క్రీసుకోబాఖబూూ.” 
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“ఉదా, నేను అన్నయ్యను అడుగను, మి దగ్గర 

పెన్నుం'కేు ఇవ్యండి” 

“నే "నేం రాసుకుంటానని నాదగ్గిర సపెన్నుంటుందను 

కున్నావ్ 2 

“బంటి"తెక్క- రాయటానికి పెన్న క-న్రేదా మోకు?” 
“అక్కలేదు; అసలు ఇంటి లెక్క రాసే అలనాజే లేదు 

నాకు లెక్క-౦తాొ నా నోట్లోనే ఉంటుంది.” 

“మి ఇర డాక్టరు కావాల్సింది వదినా! మంచి జ్జాపక 

శకి మోకు.” 
“ఇంటికి ఒకరు డాక్టరై తే చాలు. నీ చదువు ఎప్పటికి 

పూ _రవుతుందానని ఇంట్లో అందరం కా-చుక్కూ-ర్పున్నా ము” 

“ఎందుకో వాళ్ళకిత ఆత్రం$” 

. “ఆతం కాదా మీీ? ఉదయం నీ హడావిడిలో చచ్చి 

పోతున్నాం, నువ్వు డాక్టృరె, నీకూ: పెళ్ళయి లే "మేమంతొ 

(బతికిపోతాం, క. 

“వదినా! నాకు వెన్నెలకాంకిని విరజిమ్మే. ,* 

“కాలేజికి శైమవుతోంది వెళ్ళరా బాబూ” అని మైమర 
చిన మరిదిని పాచ్చరించి అక్క-డ నుండి పంపేది శొంత, 

ఆమె అనుకున్న కై కృష్ణమాంర్తి అడిగేవాడు, 

ష్ సెన్నేది (i 

“రమేశ్ పట్టుకెళ్ళాడు.” 
“ల్రకమిదట నా వస్తువులేవీ ముట్టద్దని చెప్పువాడికి,” 

“మారే చెప్పకూడద్యూ నే ఛెసిలే వినడుమరి” 
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“ఎలావింటొడూ? అలా చనువిచ్చి నెత్తి శెక్కే-ంచు 

కుంకు 1” 

“సోనినంండిి ఈ సంవత్సరం గడిచిపోతేే వాజెక్కడో ! 

మన మెక్క-డో !” 

“నువ్విలా అంటూనే వాడిని ఇలా తయారుచేశావు” 

అని ఉఊోరుకునేవాడు కృష్ణమూర్తి, 

శాంత అన్నమాట నిజమే. రమేక్ తన భవితవ్యాన్ని 

గురించి వదినతో చర్చించేనాడు. తన మనసులోని ఆరాట 

న్నంఠతా వదిన ముందుంచ్చేవాడు వదినతో తప్ప మళివరితోనూ 
తనవిషయాలు చెప్పుకు నేనాడుకాదు. తల్లి తనకన్నా చాలా పెద్ద 

గనుక ఈ కాలానికితగినట్టుగా సలహో లివ "లేరని అనుకునేవాడు, 

తండితో రమేశుడికి చిన్నప్పటినుండి చనువన్న మాయేలేదు.. ఇక 

అన్న య్యవా లృెప్తుడూఎక్కు-వగాకలుసుకునేవా గే కాదు, కలుసు 

కునిమాొట్లాడుకున్నా, అన్న య్యత మ్ముడిని చిన్న కు రాడికింద కట్టి 

మాట్లాడేవాడు. ఇవా మిగిలింది శాంత, తేన మనసులోని 

ఆలోచనలన్నీ (పేమతో వినే వదినతో నే చెప్పుకు నేవాడు. 

“మెడిసిన్ పూర్తిచేశాక ఇక్కడే పనిలో చేర్తావా, వం 

చేస్తావు రమేశ్ 1” అని అడిగేది శాంత, 

కద్దక్క్యడే (ప్రాక్టీసు చేసుకున్నా, జీవనం నడిచిపోతుంది. 

కాని, వదినా! పని మొ(త్రంరాదు. జలుబు దగ్గు - ఇలాంటివి 

నయంచేస్తూ కూర్చోవచ్చు. కాని నాకు సర్జన్ కావాలనుంది. 

ఈ ఊరు వదలిపెట్టాలని లేదుగాని ఈ ఉళ్ళో కులాల గొడ 

నలు ఎక్కువై పోయాయి.అందుకనే ఉత్త రాదికి వెళ్ళాలనిఉందిల 
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“వా స్రవాస్కి నై సుణ్యం ఉంకే వ ఊళో శంకే 

మొతం వమిటి చెప్పు,” 

“మరు ఎప్పుడూ ఇంటో ఉంటారు. మీకేమి కెలీదు 
వదినా! బయట (పపంచాన్ని కాస్స కళ్ళు తెరచి చరాడండి 

మా హాస్పిటల్లోనే ఎన్ని అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయని! 

కాని, వమా చేయలేక అందరూ ఊొవకుంటారు, ఇవన్నీ చూస్తూ 
చూస్తూ మళ్ళీ నేను అబే కూపంలోకి దూక లేను వదినా!” 

_ “నువ్వువె్ళిపోతే, నాశేమో తోచదురా రమే?” 
నిజమే నాకూ కప్టమ్మే మిరు రుచిరుచిగా వండి పెళ్లే 

టిఫిన్లు వంట .. ఇవన్నీ వదలిపోవటం,.” 

శాంత నవేంసేది 

ys వాటికోనమైనా ఉండిపో*_అని సలహో ఇచ్చేది. 

“మోాలాటివారు ఉంజేవరకూ, ఎక్క-డున్నా జీవించేందుకు 

కావాల్సినంత డబ్బు నంపాదించుకోగలను, ఉ త్త డబ్బు సంపా 

దించడం ఒకశేుకాదు నాకు కావలిసింది,” 

“కావచ్చు; "కాసి ఈఆదర్శం ఎన్ని రోజులు నిలబడుతుందో 

ననే నా అనుమానం, వృ త్తిలోకిదిగే (పతిడాక్ట రు అలాగే అను 

కుంటాడు, కాని తరువాత చేదవాళ్ళను కన్నె ల్రికూడామూాడరు.” 

మొ మాట నిజమే వదినా! సామాన్యంగా హోస్పిట 

లులో జనరల్ పార్దులోని రోగుల్ని డాక్టర్లు మొదల్కొని 

నర్సులు ఆయాలవరకూ అందరూ అలక్ష్యంగా చూసారు.” 

“మో డాక్టర్ల ఇంకో రోగంకూడా నాకు అర్గంకాదు, 
ఒక డాక్టరు _ పేహంటొను ఇంకొకడు ' చచ్చినా చూడడు, 

సేషంటు -.(పాణంపోతున్నా ఇతడు నా పేషంటు కాదు అని 
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వెళ్ళిపోవటం న్యాయమంటావాక అం తెందుకు , ఓ మారు మా 

మామయ్యా బెంగుళూరు విక్టోరియా హోస్పిటలులో స్పెషల్ 

వార్డులో ఉండేవాడు, ఆయనకోసం తెప్పించిన ఇంజక్షన్ ఇవ్వ 

టానికి డాక్ట శే గతి లేకపోయాడు. (వతివాడు “ఈయన మా 

"పేషంటుకాదమి అంటూ వెళ్ళిపోవటమే, బ్రచేం న్యాయమో 
చెప్పు 3 

“న్వాయంకొదు గాని అలా ఒకరిపేషంటుని ఇంకొకరం 

(టీట్ చే స్తే మళ్ళీ వాళ్ళల్లో వాళ్ళకు భిన్నాభిపాయాలు గొడ 
వలు వసాయి.” 

“వీళ్ళ గొడవల్లో మధ్య చచ్చేది మనం, నువ్వుమా(తం 
అలా చేయకు రమేళ్ో 

“నాకు మంచి సర్జనుగా కావాలనుంది,” 

్వాంల్రా థ్రై.ర్యం ఉండాలి_కదూ సరన్ కావాలం'ు జ్జ 

“అవను "రెండు శేసులు నక్సెన్ కాకపోతే ఇవా వాడికా 
ఊళ్లో ఛ) ఉప్పుకూడపుట్టదు.” 

“అయి లేమరి ఏ క్రైర్యంమోిద సర్జన్గా అవుదామను 
కుంటున్నావు, నాకేమో భయమే బాబూ !” 

“భయపడకండి వదినా! నేను నా మొదటి (ప్రయోగం 

మాత్రం మోమోద చెయ్యను, 

“నాభయం అది కౌదు రమేశ్ . ఒకవేళ నీ శేమంయినా 
వ 3 

॥ చెడ్డ బరొచ్చి, శ 1 

“అప్పుడు మో గుంటారు. నాకు కావలసినంత డబ్బిన్య 

టానికి.” 
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“తమాపూక్కా-దు రమేశ్. వది ఏమైనా నీకు ధన 
దాహం లేకుండా ఉండాలనే నాకోరిక,” 

“వదిన్మా ఖచ్చితంగా చెపుతున్నా వినండి డబ్బుగల 

వాళ్ళ దగ్గరనుండి ఒక్క- _పెసాకూడా వదలకుండా వసూలు 

చేస్తాను, బీదవాళ్ళను వై సాకూడా అడగను, సశేనా?” 
“అలా అని (పామిస్ జయి(”” 

“ఏం, నా మాటమోద మోకంత నమ్మకం లేదా?” 

రమేశ్. నవ్వుతూ అన్నా శాంత నొచ్చుకుంది. 
“నిన్ను నొప్పించానేమా” అంది, 

“అవును.” 

“మించు.” 

“రవ్యలడ్డుూలు, కారంగింజలు పెడితేగాని, క్రమించను.” 

నా డగ్గశే ఇంత లంచం వనూలు చేస్తావే! ఇహ బయట 

వాళ్ళను వదలిపెడతావా నువు!” 

“మీరేమన్నా, నా వేవంటు కావాలీ, ,.” 

“రాను రామ, డాక్టర్ల చేతికి చిక్క-కుండానే చేవుడు 
నన్ను తీసుకుపోతే చాలు.” 

“మిరు అలా అంకే డాక్టర్లు బతిశేదెలా! మిరు నా 
శీవంటయితే నేను అడిగేదింలే, వారానికో సినీమా, రెండు 

మార్లు హోటల్ ఖర్చు. వారాసికి నాలుగుమార్గ్దు రవ్వలడ్డులు 

చేసి పెడితే చాలు, అంతే నా ఫీజు 

ఇవ్వటంతో నేను దివాలా తీస్తానం కే,” 

“మిక తెలీదు కాని, వదినా! మికు చేవుడు సకల 
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తీ 

సౌభాగ్యాలను (ప్రసాదించాలని నేను ఎప్పుడూ చేవుడ్ని (పార్టి 
స్తూంటా స్ 

“వాలా సంతోషం. కాని, తమరికి "దేవు డిమోవ ఈ 

నమ్మక మెప్పటినుండో” శాంత కొంశుగా అక్గింది, 
“నేను ఫైనల్ ఎం. చి, స్లూడెంటు నయిసప్పటినుండ” 

అని జవాబు చెప్పాడు రమేశ్, 

సుశీలమ్మగారు ఎందుకనో పిలవటంతో శాంత లోపలికి 
వెళ్ళింది న్ 

రమేశ్ ఆఖరి సంవత్సరం చదువులో పడ్డాక * మునుప 

టిలా వదినతో కబుర్లు చెబుతూ కూర్చోటం పడేదికామ ఉద 
యం హాస్పిటల్ డ్యూటీ, నుధ్యాహ్నం కాలేజీ, నాయం కొలం 

శుబుల్_ాబన్నిస్ వీటితో సరిపోయే దతనికి, ర్యాతి భోంచేసే 

టపుడు పడుకునేందుకు ముందు కబుర్లు చెప్పేవాడు, ఒకో 

సారి భోంచేయగానే తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయేవాడు... చవువు 
కోవటానికి, అప్పుడు శొంతకు ఏమో తోచేడికాను. పాలు 

ఇన్యటమనచే నెపంతో అతడి గదిలోకి వెళ్ళేది, 
రమేక్ ! వాలు తీసుకో,” 

“ఆక్కడే ఉంచండి” అన్నాడు రమేశ్ ఫు స్తకంలోనుండి 

తలె త్రకుండానే.” 

తొండరగా తాగేయ్, లేకపోతే చల్లారిపోతుండి.” 
“అబ్బ! పాలు తాగడానిక్కూూడా మోాగాెడ'వే” అని 

విసుక్కు-నేవాడు రమేశు, 

శాంత చిన్న బుచ్చుకుని నాల గ్లాసు శుబుల్మోాద 

"పెట్టేసి -జళిపోయీది. 
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శాంత అలా వెళ్లిపోతే అతడి చదువు సోది కాదు 
వాలుతొగి, గాసులోపలపెప్లే వంకతో వంట గదిలోకి వెళ్ళే 

బొడు. అహ్కడ శౌంత తేకపోతేః 

“అమా! వదిన ఏదీ” అని అడిగేవాడు, 

“కడుకుని ఉంటుంది.” 

రమేశ్ ఇహా వెనకా ముందు చూడకుండా తిన్నగా 

అన్నయ్య - గదితెలుపు కొడుతూ, 
“వదినా! తలువులు తీయండి, కాస్త పనుంది” అనే 

బొడు 

“నేను పడుకున్నా, లేచి లియ్యలేను. వం పనున్నా, 
"లేస్టు ఉదయమే చెప్పు అని జవాబు వచ్చేది 'శాంత్రనుండి. 

“అన్నయ్యా! న్నువ్వెనా తలుపు తీ అని అరిచేవాడు 

రమేశ్. 
“ఆయన నిదపోతున్నారు” అని శాంతే జవాబు చెప్పేది, 

“అయితే ఇప్పుడే "లేపేసాను చూడండి అంటూ దబ 

దబా తలుపు తజ్తువాడుం 

ఇహా విధిలేక శాంత తలుపు తీసేది, కృష్ణమూర్తి చదు 

వుతూ ఉండేవాడు. 

“es, అబద్దాలు చెపున్నారా? అన్నయ్య న్మిదపోవ 

టంలాళ” 

నీ గొడవతో కుంభకర్లుడుకూడా నిద్రపో లేడు. అదిసరే 
గాని, న్స్ కన్నే శ్ళయ్యా 4g 

“హఠాత్తుగా తమరికి నా వయస్పెందుక్కా-వాల్సి 

వచ్చింది” అంటూ? తనో కుర్చీ లాక్కు-ని కరార్పు నేవాడు, 
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అలా కూర్చుం'కే మరో గంటక్యూ-డా లేవడని కృష 

మూ ర్రిక్కూడా తెలుసు, 

“అహ్మ ఊరిశేనేగానిి ఇంతకూ నీ శన్నళ్ళు చెప్పు as 

అంటూ, తనూ ఇంకో కుర్చీమిాద కూమ్స్పు నేది శాంత 

“ఇరవై. మూడేళ్లు.” 

(క కిన్నేళ్లా చ్చింది వృథా రమేశ్ ౨” 

“ఏం అలా అంటున్నారు 1 చదువుకోవటం లేదా 1? ఆఖరి 

సంవత్సరం ఎం, బి, లో ఉన్నానుగు రుంచుకోండి,” 

“నదువ్రకుంకేసరా? రాతి ఈసమయంలో భార్యాభర్తలు 

పడుకున్న గదితలుపులు తెరిపించి ఇలా వచ్చి కూర్యోవచ్చాళి 

“హ్స్ ఇంతేనా! వమో అనుకున్నాను. మో దగ్గర 
నాకు రూల్సేమిటి వదినా” అని ఎగర గొన్లేసేవాడు. 

“అలాగే అంటూడండు, శేపు నీ పెళ్ళాం రాస్కీ నేనూ 

అలాగే చేస్తాను” 

“వదినా నీకు పెళ్ళయి ఎన్నేళ్ళయింది" రమేశ్ ఎదురు 

(పక్నే "వేశాడు, 

“పన్నెండేళ్ళు. నే నీ యింటికి వచ్చేసరికి నువ్వు పద 
కొండేళ్ళ కు(రాడివి.” 

“నగరే నాకూ పెళ్ళయ్యాక పన్నెండేళ్ళు యైమివ్యండి. 

తర్వాత అలాగే చేద్దురుగాని.” 

శాంత "మొండిగా “ఉహుం, అచేం కుదరదు. మాఆవిడ 

వచ్చినరో జే నేను అల్లరి చేస్తాను” అనేది, 

“అయితే ఆరోజు నేను ఇంటెేేరాను,. ఎక్కడిక న్నా 
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వెళ్ళిపోతాను. ఆల అన్నట్టు వదినా! మొన్న ఏదో సంబంధం 
వచ్చిందట, మిరు ఆ వల్లను చూశారా *” 

“ఆయం మూశొనుు” 

“ఏలా ఉంది ౯ కృతూవాలంతో అడిగాడు రమేక్ , 

“నేనే నయం _ ఆ పీల్లముందు” 
ణ్ భాగాలే దన్న మా టీ 

“ఆ, అందుకే నీ దాకా తేలేదు. నువ్వుచూసి, పెళ్ళ 
యితే వాలు అని ఎక్కడ ఒ చ్పేసుకుంటానో అనే భయంతో ' 

అమ్మా - నేనూ నీతో చెప్పకూడదని అనుకున్నాం.” 
“అయ్యా! అన్యాయం” లేని బాధ వ్య క్త పరిచాడు 

రమేశ్ 

డాక్ట రుగారూ! అమెది వెన్నెల bh విరజిమ్మే 

అందం కాదు. "త్రీ సామౌాన్యరూపం గల పిల్ల, 

కచేను పెళ్ళి చేసుకోబోయే షా ఎలాఉండాలో 

తెలుసా! వెన్నల కాంతిని, + .విరజిమే... 

కృష్టమూూ రి పెద్దగా ఆవలించి; 

కరక్ట్ ! నువ్విక వెళ్ళి పడుకోరా? నాకు నిద్ద 
రొస్తుంది” అన్నాడు, 

“నువ్వు పడుకో అన్నయ్యా ! నేను ఇంకా వదినకు 

చాలా. కబుర్లు చెప్పాలి,” 

“నువ్వు పెళ్ళీ చేసుకోబోయే అమా?యిని వర్తి ౦-చ 

దల్చుకుంటే మాత్రం వినగ అని ఛర్తతో పకీభవిం చేది 
శొంత, 
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“నేను ఎలాంటి పిల్లను చేసుకున్నా, వదినలాంటి 

మండీ ఘటాన్ని మా(్రం చేసుకోను” 

“మంచి మాటన్నావు రమేశ్ ” అంటూ తమ్ముడిని 

సమర్ధించేవాడు కృష్ణమూర్తి. 

అన్నయ్యా వదినల బలవంతోన బయటికి వచ్చేవాడు 

రమేశ్. 
“వాళ్ళగదిలో ఇంతపేఫు వంచే స్తున్నావురా” అని 

అప్పటివరకూ మేలుకున్న సుకీలమ్మగారు అడిగితే బుద్ధిగా: 

“ని దపట్ట లేడమ్మా, వదిన కథ చవూంకే వింటూ 

కరార్పున్నాను.” అ నేవాడు, 

“ఊరికే కబుర్లు-కథలు అంటూ కూర్చోకు. నీ చదు 

కేదో చూసుకో” అని గుర్తు చేసేవారు సుకీలమ్మాగారు. 

శాంతకు తరచుగా తలనొప్పి రావటం మామూలే 

పోయింది, తలనొప్పేకదా అని మొదట్లో ఎవరూ అంతగా 

తెక్క- చేయలేదు, కాని అ సమానం తలనొప్పిగాచే ఉండటం 

గమనించి క ్రప్త్టమూ రిః 

“ఎప్పుడూ కుట్టూ, అల్లీకలూా చేతిలో పట్టుకుని 

కరార్చోకు. అందుకే ఇలా తలనొప్పిగా ఉంటుంచేమో. పు స్త 

కాలుకూడా చదవటం మానేయి కొన్ని రోజులు” అని సలహో 

ఇచ్చడు. 

శాంత భర్త చెప్పినశ్లే కంటికి శ్రమ కలిగించే పనులు 

మానేసింది. కాని దానివల్ల తలనొప్పి ఏమాత్రం తగ్గలేదు. 

పొయ్యిదగ్గర కూూర్చోవటంవల్ల అలా అవుతో ౦చేమో 

నని సందేహం వెలిబుచ్చారు సుళీలమ్ముగారు. 
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“ప్రపంచంలో పొయ్యిముందు కూూర్పున్న వాళ్ళకంతా 

తలనొప్పి వస్తుందా ఏం” అని ఎదురు (పక్న చేసింది శొంత, 

“వారాని కోమారు శ్యుభంగా ఆముదం రాసుకుని సళ్ళు 
పోసుకుంకే తలనొప్పి ఎందుకు వస్తుంది? ఈ కాలపు పిల్లలకు 

శాంపూ మూదనే నమ్మాకం ఎక్కు-వ” అని గాణిగాకు మామ 

గారు, 

“వారాని కోసారి సినిమా చూస్తే ఇంశేమవుతుం 
చేమిటి?” అన్నాడు రమేశ్. 

అందరి మాటలూ మౌనంగా వింటున్న శాంత, రమే 

సుడి మాటతో రెచ్చిపోయింది. 

“వారాని కోసారి సినిమా మూసేది నువ్వా--- నేనా?” 

అంది కోపంతో మండిపడుతూ. 
“మూాసేదేమా నేనే కాని తలనొప్పి మాత్రం మాకు, 

అది నే కాని, వదినా! శేస్ర మిమ్మల్ని కళ్ళ డాక్టరు దగ్గరకు 

తీసుకుని వెడతాను,” 
మరునాడు వదినను తీసుకుని హాస్పిటల్కు వెళ్ళాడు. 

దారి పొడుగునా ఆమెను ఏడిపిస్తూనే ఉన్నాడు. 

“అక్కడ ఎ, బి. సి, డి చవవవుంటారు. చదవగలరాః 

లేకపోతే వేళ్లు చూపెట్టి 'లెక్క-పెట్టముంటారు. అది మరీ అవ 
మూానకరం.” 

“రమేశ్! నేను వమైనా చేస్తాను కాని కళ్ళజోడు 
మ్మాత్రం పెట్టుకో లేను, ముం జే చెబుతున్నా; నా కోస్సలు ఇష్టం 

ఉండదు.” 

“అలా అని కళ్లు పాడుచేనుకోగలమా వదినా?” 
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రమేశ్, మెడికల్ కాలేజి విద్యార్లి కావటంవల్ల కళ్ళ... 

డాక్ట రుతో బాగా పరిచయం ఉందతనికి 'చానివల్ల శాంత కళ్ళ 

పరీక్ష తొందరగానే జరిగిపోయింది. 

అ ళ్ళలో వ దోషమూ లేదు” అని "చెప్పారు డాక్టరు 

గారు, 

“అయితే కళ్ళజోడు పెట్టుకో నకళార లేదు” అని పొంగి 

పోయింది శాంత, 

కాని రమేశుడి మొహం చింతౌగ_స్తమెంది, 

కళ్ళకు కావలసినంత వ్మిశాంతి నివ౧మసి మాత్రమే 

చెప్పాడు వదినతో. వంట పనికూడా సుకీలమ్మగాశే కావటంలో 
శాంతకు ఇంట్లో పనేమి లేకపోయింది. వమి తో చేదికాదు. 
రమేశుడికి తీరికున్న ప్పుడల్లా కబుర్లతో కాలశేపం చేసేది. 

ఒకరోజు సాయంత్రం రమేక్ ఇంటికిరాగా నే శాంత 

కబంశన్నాళ్ళు రమేశు ! నాకీశిక్ష” అని అడిగింది, 
న మోకుకాదు మాకు.” 
“మాకా శ్ర 

“అన్రను; మానశిక శిక్ష, మో తలనొప్పి మాకు పెద్ద 

సమస్యగా తయారయింది,” 

తనం డాక్టృర్లోగాని; ఇంగ్ల ౦డు, అమెరికా అన్ని విచేశా 

లకు వెళ్ళి పరీక్షలు పాసై వస్తారుగాన్మి జలుబు తలనొవ్పిళూడా 

నయం చెయ్య లేరు” అంది శొంత కొంకుగా, 

“ఆ మాటలతో రమేశుడు నోరు మూసుకున్నాడు. 
దానికీ కారణం ఉంది. శాంత న్నేహితురా లొక మాయి 

అ సమానం జలుబుతో” బాధపడుతూండేది, 
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నాకు బుద్ది శెలిసినప్పటినుండి నా ముక్కులో "లేమ 

ఆరటం అంటూ దర లేదు. జీవనదులై నా ఎండిపోతాయేమో 
గాని, నాముక్కు-మాగతం ఎండదూ అని శొంతతో ఎన్నో మార్లు 

చెప్పుకుంది, 

ఆమెను శాంత రమేశుడి మొదటి రోగ్షిగా ప 

“ఈము జలుబు నయం చేసేయ్, నువ్వు అడిగిన ఫీజు 

దొరుకుతుంది అని శాంత చెప్పినపుడు రమేశుడి సంతోషానికి 
పరిథులులేవు. ఇళ్తు నయంచేసి వదినను మెప్పించాలనుకున్నా డు, 
రాజ్యాన్ని స్వయంగా హాస్పిటల్ క్రీ తీసుకుని వెళ్ళి డ్య ర్తో 

చెప్పి “కాటరెస్ ” చేయించాడు. కొన్నిరకాల నేస క (డౌవ్, స 

కూడా సూచించాడు, 

కాని ఆమె జలుబు చేన్నీ ఖాతరు చెయ్యకుండా, రేకు 

డిని ఓడించింది, సైన్సు అతనికి సహాయపడక పోవటంలో కర్మ 

సిద్ధాంతాన్ని ఆశ్రయించి; 

“వ్విాక్రగ; మోారు అలా జీవితాంతం జలుబుతో బాధ 
పడాలని రాసివుంచే, నేనేం చేయగలను” అంటూ ఓటమిని 

అంగీకరించాడు, 

శొంత నిరాశ చెందినా మందిని వేళాకోళం పట్టించ 

టానికి మరో కొ త్త విషయం దొరికిం దామెకు, 
తన వృత్తిని గురించి, నిఫ్రుణత గురించి గొప్పలు చెప్పు 

కుచేవాడు రమేళు, 

రమేశు చదువులో మంచి తెలివైనవాడు, ఆ విషయం 
ఎవరూ కాదనలేరు, ఏ ఒక్క-క్రాసులో కూడా అతడు ఫేలయింది 

లేదు. ఎప్పుడూ మొదటి లేక రెండవస్థానం అతడి'ే, 



6] తామర కొలను g7 

దీనివల్ల అతడిలో ఆత్మవిశ్వాసం ఓపా.ఎ ఎక్కువగానే 

ఉండేది అప్పుషప్వ్పుశూ వదినముందు తన గొప్పలు వెప్పుకునే 
వాడు, 

గొప్పలు చెప్పుకోడానికి వదిన తప్ప మరింశెవవన్నా 
రతనికి? 

కాసి తరువాత 'రాజ్యం-జలుబు (పక రణం అతడి బడా 

యికి అడ్డుపడేది. 

“ఎఏక్కు_వగా మాట్లాడితే, రాజ్యం...ముక్కు- లాక్రొ_-స్తా” 

సని వడిపించేది శాంత, 

ఆమాట వినగానే రమేశు వదో ఒక సాకుతో అక్కడి 

నుండి జూరుకునేవాడు, 

రమేశు 'మానరిక కిక” అనగానే శాంతకు భయం 

“అయి తే బది నయమయ్యే తలనొప్పి కాదంటావా?” 

“నయం కాకపోవడ మేమిటి?” తప్పకుండా నయమవు 
తుంది కాని కారణమే తెలియలేదు. ఈసారి పరీక్ష లయ్యాక్క 

నేనే మిమ్మిల్ని "వెల్లూరుకు తీసుకు వెడతాను” అన్నాడు 

రమేశ్కు 

“వెల్లూరా! దానికి బదులు అమెరికానే నా చూపిం 

చరా బాబూ అంది శాంత 

“వీలయితే అమెరికానూ చూపిస్తాను అది కాకపోతే 
మౌర్షం ఉంది... 

“ఏమిటది?” 

“నేను చదునుకోటానికి అమెరికా వెడతాను, అక్కడే 
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ఓ పిల్లనుచూసి ెళ్ళిచేసికొంటాను. అప్పుడు మారు మీ 
తోడికోడలిని చూడడానికి వద్దుకుగాని. ఆమెకు వెన్నైాలనంటి 
కాంతిని విరజిమ్మే, ప. 

రమేశు! నీ స్నేహితుకెవరో పిలుస్తున్నారు చూడు” 
అంటూ శాంత రమేకుడి వాగ్దాటిని దివినుండి భువికి మర 

ల్సేది, 

గిమేశుడు వెంటనే స్నేహితులకోసం పరుగెల్తేవాడు. 
తన కాబోయే భార్య ఎలా ఉండాలో, వదినముందు 

వరి ౭చేపొడు. ఆ వర్షి ౦చటంలో తన్ను తానే మర్చిపోయి స్వప్న 

లోకంలో విహరించేవొడు. 

“విద్యాసరస్వతి, రూపలక్షి, రసిక శిరోమణి సుగుణాల 

ఖని (పేమరాశ్,,. ఇలాంటి పదాలు ఆ వర్ల నలో దొర్షి 

పోయేవి, 

శాంత అతడి ఊహలను చూస్తి లోలోపలే నవ్వు 
కునేది, 

కద వయస్సే అంత; పిచ్చిక రాడు” అని ఊరుకునేది 

శాంత పుట్టింటికి వెడితే కృష్ణమూర్తికన్నా ఎక్కువగా విసు 
క్క్నేవాడు ర మేను, 

గాలి మాప్పవల్లనెనా కోడలి ఆరోగ్యం బాపపడు 

తుందేమోనని. పుట్టింటికి పంపుదా మనుకున్నా రు సుశీలమ్మగారు. 
శాంత పుట్టింటికి వెళ్ళి వాలా రోజులయింది కూడా, 

ఉత్తరం చూసిన వెంటనే శాంత నాన్నగారు బయలు 

చేరి వచ్చేశారు, 
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కూతురి మొహం మూసి వమనాలో ఆయనకు తోచ 
చేదు. 

వాలాకాలానికి వచ్చిన తం డిని మూసి, సంతోషంతో 

కం నాన్నా” అంది శాంత, 

పాలిపోయిన మొహం, లోతుకుపోయిన కళ్ళు ఎత్తి కని 

పించే పళ్ళు, ముక్కు--వీటిని చూసి “తమ కూతురు ఇం లేనా” 
అనిపించింది 

“ఎందుక మ్మా ఇలా చిక్కపోయావు” అని అడిగారు 

ఆయన, 

“ఏంలేదు, ఈమధ్య మూడు నెలలుగా తలనొప్పిగా ఉం 

టోంది; అంబే, మరేం కంగారుపడకు నాన్నా” అంది కొంత 

శాంత మామగారు “అమ్మాయి అనారోగ(ం మా 

కంఠతా పెద్ద సమస్నయిపోయింది. ఎంత మంది డాక్టృర్హకో 

చూపించాంగాని ఎందుకో, వమిటోకూడా తెలియ బేను. అంద 

రికీ అబే బెంగగా ఉంది” అన్నారు. 
“అందుకే మాకు ఉత్తరం (వాశాం, పుట్టింట్లో ఉంశే, 

వమైనా తగ్గుతుంచేమోనని, ఎంతయినా ఇది అ_త్తవారిల్తు; 
తనూ ఊరికే కూర్చోదు. కొద్ది కొద్దిగా నయినా బాధ్యత 

ఉండనే ఉంటుంది, అక్క-డె నె, కొద్ది రోజులు వ్మ శాంతి తీసు 

వోని అన్నారు సుకీలమ్మగారు.. 

“ఎక్క-డై లే వమిటమ్మూ? నాకేమో ెండిళ్ళకు వమో 
"బేడా కనిపించదు” అంది శాంత. 

కోడలి మాటతో పొంగిపోయారు సుకీలమ్మగారు. 
కొని శాంత మాటలు ఉ(్పేక్షకాదు. 
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ఇంట్లో భర్త, అత్తగారు మామగారు, మరిది అందరికీ 
శాంతంకు ఎంతో (సేవా, విశా్శాసమూనూ, ఆడపిల్లలు లేని 

సుక్లీలమ్మగారు కోడల్ని కరాతురిలాోే చూసుకునేవారు. పెళ్ళ 

యిన కొ _త్రలో శాంతను పండుగలకుకూడా పుట్టింటికి పంపే 

వానేకాదు. పండుగకు విలవటానికి వచ్చిన శాంత తం|డితో: 
మో కయితే ఇంకా ఇద్దరు ఆడపిల్ల లున్నారు, మాకు 

శాంత ఒక్కతే, తను వెళ్ళిపోలే మాకు పండగేమిటి చెప్పండి” 
అన్న ప్పుడు శాంత_నాన్న గారు వమీాబదులు చెప్ప లేకపో యేవారు, 

శాంత తల్లి కూతురు రాలేదని చిన్నబుచ్చుకున్నా, 

వియ్యసపురాలు అన్నమాటలు ఆమె, మనసుకు హోయి నిచ్చేవి, 

గాలి మార్పువల్లనై నా తన ఆరోగ్యం ఓ దారికి రావచ్చు 

నన్న ఆశతో ఈమారు శాంత పుట్టింటికి వెళ్ళడానికి ఒప్పు 
కుంది, 

జ్ారంత నాన్నగారు రెండు రోజులు విశంతి తీసుకున్నా రు, 

సుకీలమ?గారు శాంత చెల్లెళ్ళ, తమ్ముళ్ళకోసం రకరకాల 

ఫలవోరాలు చేసిపెట్లారు, 

డర వెళ్ళేంనుకు ముందురోజు సాయంకాలం; శొంత 
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నాన్నగారు. శేషగిరిరావుగారితో కలిసి బజారుకు వెళ్ళారు 
శాంత తన బట్టలు సర్లుకుంటోంది, 

రమేశ్ ఇంటికి రాగానే కాళ్ళు కడుక్కుని వంటింట్లోకి 

వెళ్ళాడు. అక్కడ ఎవ్వరూ లేకపోవటంతో: 

“వదినా” అని గట్టిగా శేకవేశాడు, 
“ఏం కావాలి రమేశ్ * అని తన గదిలోనుండే అడి 

గింది, 

“నాకు టిఫిన్ ఇద్దురుగాని రండి” 

“అలమరాలో మూత పెట్టాను తీసుకో 

“జే అ, _తే నా కక్కర లేదు” అన్నాడు దురుసుగా, 

“ఇలానే స్తే ఎలాచెప్పు రమేశ్! శేపటినుండి టిఫిన్ 

పెట్టటానికి నేనుండను కదా, మరి అమ్మను కష్ట పెట్టకు. పీలయి 

నంతవరకూ నీ పనులు నువ్వే చేసుకోవాలి.” 
(ప్ప పుట్టింటికి "వెడతొననగానే ఎంతగర్వం వచ్చే 

సిందో చూశారా 1 ఇక మేమంతా కనిపిస్తామా 1? 

ఛొంత జవాబు చెప్పకుండా అలమరానుండి టిఫిన్ తీసి 

ప్రేటులో ఇుడ్డో ంది. రమేశ్ ఎందుకలా వున్నాడో 'శొంతకు 

"తెలుసు, 

తను పుట్టింటికి వెళ్ళినవుడల్లా రమేశ్ ఇలాగే తన 
అసంతృప్తి వ్య క్షపరచేవాడు. కాన్మి ఆ అసంతృప్తి తెర 
వెనుక ఉన్నది. నిర్మల స్నేవామన్న విషయం ఆమెకు తెలియ 

సిదా, 

శాంత టిఫిన్ వేటు రమేశ్ డి ముందుంచింది, 
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“నేనేం రాక్షసుడిని కాను ఇవన్నీ తినడానికి శ్రా 

యండి,” 

“ఎక్కువగా నెయ్యి వేస్తాను; తిను రమేర్ 1” 
“మారు వేసే నెయ్యికోనం మొహం వాచిలేను నేను, 

ముందు తీసెయ్యండి. 3 

శాంత సగంతీసి వేలే ప్లేటులో “పెట్టింది, రమేశ్ 
మానంగా తింటున్నా డు, 

“పింగ్ పాంగ్ లేదా ఈరోజు ?” 

“ఉంది”? 

“రేపటినుండి త్వరగా "లేవడానికి అలారం పెట్టుకో. ఆల 

స్యంగా లేస్తే కాలేజీకి శ్రైమవుతుంది 

“రక ముసలము ఉండేదిట, ఆమె దగ్గర కీ కోడిజండే 

దిట, తనకోడి కకాయకపోకశే, తెల్ల వారదనుకుందిట ఆ ముసల్దీ” 

అని ఆగాడు రమే, 

శాంత నవ్వి, “తరువాత 1” 

“ఇహ ఇక్కడి విషయాలు మో కెందుకు ? పుట్టింట్లో 

హోయిగా ఓ సంవత్సరంపాటు ఉండరండి అత్తగారు మామ 

గారు భర్త మరిది పళ్ళగొడవ లేం "లేకుండా 

“సంవత్సరం ఎందుకుంటానూ * తొందరగానే వచ్చె 

“వమక్క-ర్లేదు మారు లేకపోతే మాకు గడవదను 

కున్నా రా వం? మోకు వేరని జే మెవ్యరం చచ్చిపోం,” 

6, అవేం మాటలు. రాక రాక నాన్న గారువచ్చారు, 

వెళ్ళకపోతే ఇాన్రుండదు.” 
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“మహారాజులా వెళ్ళండి, ఎవరొద్దన్నారు (a 

“అయితే ఈ కోపం ఎందుకు మరి *” 

“మో రిప్పుడు వుట్టింటి కెందుకు వెళ్ళాసలు ? ఆడ 

పిల్లలు ఓ కారణానికి పుట్టింటికి వెడతారు. ఇపుడు మోకు 

అలాంటి చేమో లేదు. మరెందుకు వెళ్ళాలి 1 $e 

“ శేపు నీ భార్యవ స్తే ఇలాగే అడ్డపడతొ వన్నవాట,; 
పుట్టింటికి వెల్గోదని, 3 

“శేపటి సంగతి అలాఉంచండి, ఇప్పటిమాట చెప్పండి 

ముందు, నాకు పరీక్షలు దగ్గరకొజా యిక దా, మారు వెళ్ళి 

పోతే ఎలా ౪” ఎంతో నొప్పకారణం ముందుంచాడు రమేశ్, 

శాంత నవాంపుకో లేకపోయింది, 

“వనర చదువుకున్నానో తెలుసా రమే" ?”” 

“ఆం తెలుసు” 

“అయితే చెప్పు.” 

“మ్మటిక్ ప్యాసయ్యారు.) 

“ఇప్పుడు చెప్పు మెటిక్ పాసయినవాళ్ళు నై నల్ 

ఎం. వీ, నూడంటుకి పాఠం చెప్పగలరా (dy 

దానికి జవాబు చెప్పలేక తికమక పడ్లాడు. రమే, 
వమ తోచకపోయేసరికి కోపంతో మండిప దుతూః 

“ఇలా మాట్లాడడం ఒకటి బాగావచ్చుమిోకు, ఎక్క 

డన్నా ఏడవండి, నాకేం? పుట్టింట్లోనే ఉండండి. ఇక్క-డికిరానే 

రాకండి” అంటూ కాఫీ ఓ గుక్కలో తాగేసి చరచరా వెళ్ళి 

పోయాడు, 

శాంత పిలుస్తున్నా వినిపించుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు, 
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శాంత మనస్సు కలుక్కు-మంది. వెళ్ళేముందు మరిదిషో 

'జెబ్బలాడి 'వళ్ళాల్సి రావటం వాలా కష్టమనిపించింది. వం? 

తనకు ఆ మాతం స్వాతంత్ర్యం లేదూ ON 

“హు వమైనా అనుకోనీ నాకేం అనుకుంది. 

తన (ప్రయాణాన్ని గురించి ఇంట్లో ఎవరూ ఏమో 

అభ్యంతరం పెట్టనపుడు, మరిది చేసేగొాడవభూసి ఆమెకు నవ్వు 

వచ్చింది. 

ర్యాతి అందరి భోజనాలూ అయ్యాయి, తెల్ల వారు 

రూమునే (ప్రయాణం గనుక మరిదితో అప్పుడే 'చెప్పివద్దామని 

అతడి గదిలోకి వెళ్ళింది శాంత, 

“పాలు తీసుకో రమేక్ !”” 

“ఆలా ఉంచండి”? ' 

“చల్తారిపోతుంది మరి, 

“అబ్బా, మొ గొడవొకటి,..ఊం ఇలా తెండి 

'అంటూా, గ్లాసు అందుకుని ఆముదం తాగేవాడిలా మొహం పెట్టి 

గడగడా (తాళేశాడు. 

“రేస ఉదయం నువ్వు లేచి ఉంటావో, లేదో” అంటూ 

తను. చెప్పబో యెదానికి నాంది వేసింది శాంత, 

“లేచి ఉండను” అన్నాడు రమేశ్ చటుక్కున, 

“లేవక్క-ర్రా. ఇపుడే చెపుడామని వచ్చాను, శేవు వెళ్ళొ 

సానువో 
“మంచిది” అన్నాడు రమేశు ముభావంగా. 

“అమ్మను కష్ట పెట్టకుండా చూడు, వీలయినంతవరకూ 

॥ ies నువ్వే చేసుకో. కూర్పున్న చోటి కే కాఫీ టి ఫిన్ 
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తెచ్చివ్యాఖని మొండీపట్టు పట్టకు.. ఆమె కనలే వమో చేత 

కామ, వంటింట్లోకి వెళ్ళి ఏంకావాలో అగిగి తీసుకో, పరీక్షకు 

బాగా చదువుల 
“శేనేం ప్రసిపిల్లాడి ననుకున్నారా వం * నాకూ ఇవవ 

మూ డేళొ ఎున్చాయి త సంవత్సిరం దాటితే డాక్ట ర్ రమే" 

ఎం, బీ బి, ఎన్, అన బోర్లువేసుకొంటాను. గుర్తు ౦చుకోండి” 

అన్నాడు రమే, 
“నువ్వు డాక్ట్ర రయితే మాత్రమేం 4 ఇంట్లో స్వభావం 

వమూరతుందా £” 

“మారకపోతే పోయింది, ఉనయం మూరు తొందుగా 

'లేవాలనుకుంటాను, వెళ్ళి పడుకోండి” అన్నాడు రమేస్. 

“సరి” అంది కొంతే 

ఊరికి వెళ్ళేముందు మరిదితో కాన్చేవు కబుర్లు చెప్పా 

లనే ఉందామెకు. కాని మరిది ముభావప్రు మాటలతో మెదల 

కుండా బయటికి వచ్చేసింది, 

గదిలోకి వెళ్ళిన శాంతే, మడత పెట్టిన చీరలను పెళ్లులో 

సర్టుకుంటోంది, 

ఎవరో దబదబొ తలుపు బౌదడంతో; 

“ఏవరో చూడండి” అంది భర్తతో. 
“క్క సమయంలో ఇలా తలుపుకొన్లే వారెవరు * మి 

ముద్దుల వారిదే అయ్యుంటాడు” అంటూ లేచి తలుపుతీశొడు. 

“రాంచం పనుండి వచ్చా ” అంటూ లోపలికి అడుగు 

"పెట్టాడు రమేశ్, 

“ఏమిటి సంగతి?” అంది శాంత, 
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“అడే మోకు ఊరినుండి ఎప్పుడొస్తారు' అతి ముఖ్య 

మయిన (పశ్న వేసాడు రమేశ్. 

“పుట్టింట్లో కొన్నాళ్ళు ఉండనీరా బౌొబూ ఆ నాలుగు 

రోజులై నా హాయిగా ఉందాం” అన్నాడు కృష్ణ మరా ర్తి, 

“పదిమాను రోజులుంటాను” అంది శాంత, 

“ఆశ్నెల్లుండిరా శాంతా! ఇక్కడేం మునిగిపోతుంది 

అంటూ రమేకుడిని వడిపించాడు కృష్ణమూర్తి, 
శాంత నవ్వుతున్నా, రమేశ్ కు కోపం వచ్చింది. 
“మా కేం నవ్వులాటగా ఉంది, వదిన అక్క-డుంకు నా 

చదువు ఎలా సాగుతుంది! ఉదయం నన్ను 'లేపేవాల్లైవరూ?”” 

అన్నాడు కోపంగా, 

“అలారం గడియారం” అన్నాడు క అప్తమూ రి 

“అది వెడిపోలేనో ? ఇక అమ్మకు కాలేజీకి భోజనం 
పంపటం “తెలుస్తుందా కా రియర్ ఎలా సర్హాలోకూడా "క్రెలీ 

దాయి, ఇక నేను అన్నంలేక మాడాలి” 
“వంత ఖన్చే మొచ్చిందిరా తమ్ముడూ, ఎక్క-డబడి తే 

అక్కడ హోటళున్నాయి” 

“హోటల్ భోజనం ఏం బోనుంటుంని * వంటికి మంచిది 

కొదు. మోరు చెప్పండి వదినా! నే హోటల్ భోజనం వెయ్యా 

లనేనా మో కోరక” అన్నాడు రమేశ్ శాంతతో, 
కఅముకు క్యోరియర్ ఎలా సన్హాలో చెప్పీ వెడతాను” 

అంది శాంత మృదువుగాం 

నన్ను చూస్తే మో కందరికీ కచ్చ అందుకనే మ 
. రందరూ కలసి నామీద కుటపన్నుతున్నారు. కాన్సి ఇప్పుడే 
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చెపుతున్నా నేరు ఈమారు పరీక్ష తప్పి కేమ్మాతం అది నా 
తప్పుకాదు” | 

రమేశుడి మాటలు విసి శొంతకు (ప్రయాణం మాను 

కుందామనిపీంచింది. కాని అంతా నిర్తయించుకున్ని తం డికాడా 

వచ్చేశాక ఆఖరుక్షణాల్లో వెళ్ళనని చెప్పటం ఎలా! 

“అయి కే నన్ను 'వెళ్ళమంటావా, ఒద్దంటావా*” అంది 

చిన్నబుచ్చుకుంటూ. 

“అంతా నిశ్చయమయిపోయాక నన్నడిగితే నేనేం 
చెప్పను! ఇదిగో ఈవమూ(శలు రోజుకు లెండు తీసుకోండి. ఇవి 

ఇద్దామనే వచ్చాను. తలనొప్పి మరీ ఎక్కువగా ఉంళు ఈ 

ములాము రాసుకోండి అంటూ మ్య్మాతలూ, ములామూ 

శాంతకు అందిచ్చాడు, 

ఢవ్వాల్రా థ్యాంక్స్ రమేశ్ !” 

“తలనోప్పి ఎక్కువయితే ఇక్కడికే వచ్చేయండి 
ఎంతయినా అది చిన్న ఊరు.” 

“ఆలాగే నీ ఈ సలహాకు ఫీజు ఎంత” అని చిలిపిగా 

అదిగింది శొంత, 

“పదిహేను రోజుల్లోగా మిరు ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. 

అదే నా ఫీజు” 

“ రాక్టప్టో లేఖ 
“రాకపోతే మోజట్టు వదిలేస్తాను. రవ్వలడ్డుల వెన్న, 

సినిమా ఏవీ నా కోపాన్ని పోగొట్టలేవు, గుర్తుంచుకోండి” 
అన్నాడు హెచ్చరిస్తున్న ట్టు. 

“వెన్నల కాంతివంటి చేవాచ్భాయగల అమ్మాయి!” 
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రమేశు తనను తానే మరచిపోయాడు, 

“నాలదు! wed మొహం, ప్రధ్యాల్లారన 

క్ర ళు సంపంగి పూవులాటి. , 

“రమేశ్, ఇహ నాకు . నిద్దరోసోంది. “కొల్లారగళ్లు లేవాలి 
గాన్ని ఇక వెళ్ళు ఇగాబూ అంటూ అతడిని బయటకు పంపించి 

తలుపు వేసుకుంది, 

రమేశ్ తన కాబోయే భార్య వర్ణన సగంలోనే ఆగి 

పోయినందుకు బాధపడుతూ వెళ్ళిపోయాడు. 

కాంత “చూశారా భార్య అంపే ఎలా మురిసిపో 

తాడో” అంది భర్త రతో, 

“అంతే మరి; ఆ వయసులో .శేనూ అలాగే ఉండే 
వాడిని, ఎన్ని కలలు కన్నానో. కాసి ఇప్పుడు అర్థమయింది 
"పెళ్ళామంశేు ఏమిటో”? అన్నాడు కృష్ణమూర్తి రి, 

ae పెళ్ళామం'కే వమిటి?$”” కుతూపహాలంతో అడిగింది 

సొంత, 

“ఒక క్రవి చెప్పాడు: శ్రీ సెళ్ళికి ముందు పురుషుడికి నీ 

హాస్యం; పెళ్ళయ్యాక ర్డీ సమస్య” అని, 

“ఆం అయితే మీకిప్పుడు ఓ సమస్యగా తయారయ్యానా 
వమిటి?” 

“కాదా మరి? నీ తలనొప్పి నాకు నిజంగానే ఓ నమ 

గా పరిణమించింది” కృష్ణమూర్తి నవ్వుతూ అన్నా, ఆమె 

bin గురించే అతేడి మనసులోఉన్న వ్యధ అతడి మొఫూం 

లోనే వ్యక్త కమయింది, 
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“మరేం బెంగపడకండి, గాలి మార్పుతో నా తలనొప్పి 
చెప్పీ చెయ్యకుండా పారిసోతుందిి అని భ్తేర్యం చెప్పింది 

శాంత 

మర్నాడు ఉదయం రమేశ్ న్మిద చేచేసనరికి శాంత తన 

తం డితో ఊరికి వెళ్ళిపోయింది. అలారం గడియారం సహో 

యంతో న్మిదలేచాడు, వదిన కబుర్లులేక అప్పుడే చికాకు పడ 
టానికి మొదలెట్టాడు. కాస్త త్వరగానే కాలేజికి బయ 
రాడు, 

వెళ్ళిన మర్నాడే ఉత్రరం నాసింది  శొంత, అమ్మా, 

నాన్న, తమ్ముళ్లు కల్లెళు_అందర్నీ కలుసుకుని నంతోవంత్ 
తలనొప్పిని కొద్దిగా మరిచిపోగలుగుతున్నానని రాసింది. అది 

విని అందరూ సంతోషించారు. కాన్మి రమేశుడు మాతం 

ఎప్పటి లాగానే వ్యాఖ్యానించాడు. 

“వదిన తిలనొప్పి మరిచిపోగలుగుతున్నా ననే రాశారు, 
కాన్మి తగ్గిందనికాదు. కాబట్టి అంత సంతోవీంచాల్పిన ఏష 

యమేం కాదు” 

సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చిన కృష్ణమూర్తి? “అమ్మా, 

ఈమారు దసరాకు శేషగిరి వస్తున్నా డమ్మా! బొంబాయినుండే, 

భార్యా, కూతురూకూడా వస్తున్నారు. బహుశా ఎల్లుండి 

రావచ్చు” అని చెప్పాడు. 

“నాంత కూడా లీదు కదా, బొంబాయిలో ఉండే 

వాళ్ళాయె వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా అన్నీ నాజూగ్రా నేనేం చేయ 

గలను? అంత నాగరికత నాకెక్కడిది చెప్పు ఇప్పుడేం చేయను!” 
అని వాపోయాకు సులీలమ్మాగారు, 
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“అయితే వెంటనే వదినను రమ్మని రాసేస్తాను, ఇక 

వ బాధా ఉండదు” అంటూ అందుకున్నాడు రమేశ్ , 

“ఒద్దు రమేశ్ ! ఇంకా ఇప్పుడేగా వెళ్ళింది, అప్పుడే 

రాస్తే బావుండదు” అని సుశీలమ్మాగారు. వారించినా రమేశ్ 
వినలేదు. 

“వదినా! మో ఇంటికి బొంబాయినుండి అతిథులు 

వచ్చారు, మోర వచ్చి ఆదర సక్కా-రాల భారం వహ్ిం 

బాలి అమ్మకు ఏమో చేతకాదు” అని ఓ పోస్టు కార్లు గ్చి 

పడేశాడు, 

శాంత రాలేదు. కొన్మి రమేశ్కు ఓ చిన్న ఉత్తరం 
వచ్చింది. 

“నేను రాలేను వారి ఆదర నత్కాారాల బాధ్యత 
నీకు చెందింది.” 

| చదివి, కోపంతో ఉ త్రరాన్ని చింపి పారేశొడు, 

శేవగిరి వస్తున్నాడని కృష్ణమూర్తికి చాలా సంతో 
పంగా ఉంది, వారిద్దరూ ఇృంటర్ వరకూ కలిసే చదివారు. తు 

వాత వాళ్ళ వృత్తులు -వేరుకావడంతో బాటు జీవితాలుకూడా 

వేకు మార్హాలలో సాగిపోయాయి, డాక్టర్ శేవగిరి బొంబాయి 

వెళ్ళి, అక్కడే (పౌక్సీ సు చెయ్యసాగాడు, స్నేహితులు కలుసు 

కోవటం చాలా అరుదైన్మా ఉత్తర (ప్రత్యు_త్తరాల ద్యారా 

పలకరించుకుంటూా నే ఉన్నారు. 

వాలా కాలానికి స్నేహితుడిని కలుసుకోబోతున్న ౦ 

దుకు సంతోవమంగాఉన్నా, ఈ సమయంలో శొంత వేకపోవటం 

"పెద్ద లోటనిపిం చింది కృష్ణమూర్తికి, 
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శేవగికిదంపతులు వచ్చేందుకు ముందుకోజు ర్యాతి 
కూడా తల్రీ కొడుకులు ఇటే విషయం మాట్లాడుకున్నారు, 

“నేను పాతకాల ందాస్ని, ఈ కాలపు నయం, నాజూకు 

నాకేం తెలుసాయి” అని చిన్న బుచ్చుకున్నారు సుళ్లీలమ్మగారు. 

“మనకు వచ్చినశే చేస్తే సరి అన్నాడు రమేశ్, 

“ఆ బొంబాయి పిల్ల నా మొరటుతేనానికి నవ్వుకుంటుం 

దంత” 

11. నవ్వుకొ న్వ్ మాకు చేతనయ్యీది ఇలాగే అంకు సరి” 

అన్నాడు రమేశ్ , 

“నువ్యూరుకో, ఇక మాట్లాడకు” అని విసుక్కున్నారు 

సుకీఅమ?గా రు, 

కృష్ణమూర్తి “నువ్వేం జెంగపెట్టుకోకమ్మా! వాళ్ళేమో 
అనుకోరు” అని ఛై ర్యం చెప్పాడు, 

కృష్ణమూ-_రి ఆఫీసుకు సెలవు పెట్టి స్నేహితుడికి స్వాగత 

వివ్వటానికి స్లే శీపనుకు వెళ్ళడు. 

ఇంటిముందు టాక్సీ ఆగగానే సుశ్రీలమ్మగారు, శేవగిరి 

రావుగారు బయటకు వ నిలబడ్డారు. అందరూ టాక్సీ నుండి 

దిగారు, కృష్ణమూర్తి రి తన చ్నీ హితుడిని, అతడి క తేల్లి 

దం[డులకు పరిచయం వేశౌడు, నాలుగేళ్ళ ఆశ కుతూవా 

లంతో కొ త్త మొహోలను చూస్తోంది, 

శేవగిరి చుట్టూ చూసి, “మా ఆవిడ కనుపించదేం?” 

అని అడిగాడు. 

కడాలో ఎ లేదు, పుట్టింటికి వెళ్ళింది” 
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“క్ అయితే మా కందరికి మిఠాయి పంచుతొవన్న 
మాట.” 

“అబ్బే, అ చేంలేదు; ఊరికే వెళ్ళింది అన్నాడు కృష్ణ 

మూర్తి, 
శేషగిర్మిప్రశ్న విని సుకీలమ్మగారి మనస్సు చిన్నబో 

యింది క ఎప్తమూ ర్రికి పెళ్ళయి పన్నెండేళ్ళకుపె గా అయినా, 

ఆ ఇంట్లో పసిపాపను చూసుకునే అదృష్టం నోచుకో లేదు. 

వృద్దాప్యంలో కి అడుగుపెట్టిన ఆమెకు నహజంగానే మనవడిని 

ఎతుకోవాలని ఆశగా ఉంది, 

కాని కోడలి ఎదుట ఎప్పుడూ ఆ విషయాలు గురించి 
ఎత్తేవాలేగాదు. వృధాగా కోడ్లలి మనస్సు నొప్పించటం ఆమెకు 

ఇష్టం ఉండేదికాదు. ఏటన్నిటివల్లా అవ్య _క్షమైన విచారం ఆ 

'కావురంలో చోటు చేసుకొని ఉంది, 

సులీలమగారి మొహంలో శ్రణకాలం కనిపించి మాయ 

మయిన వీపొద_ శేఖను నూక్షమతియిన రత్న గమనించింది. 
ఎంతయినా తనూ ఓ ఆడడే కదా! 

_ ఇంట్లో మో రొక్కర్ కదూ ఉండటం, మేవుంతా వచ్చి 

మోకు జాలా (శ్రమను కల్పిస్తున్నాం” అంది రత్న మాట 

సుళీలమ్మగారు చిన్నగా నవి ; 

“అలా అనకమ్మా, (శ్రమేముంది. సీకోనం వేను (ప్రత్యే 

కంగా వం చెయ్యాలీ గనుక ? మోరు రావటం నాకెంతో సంతో 

వంగా ఉందొ” అన్నారు. 
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రత్న కొంగుపట్టుకుని నిల్చున్న పాపను “న్స్ వీ శేమి 

టమ్మా” అంటూ పలకరించారు, 

పాప సిగ్గుతో జవాబు చెప్పలేదు. 
“ఊం చెప్పుమరి. ఇల్లెగిరిపోయేట్లు కబుర్లు ఇెప్తావు.అవ్వ 

చేరడిగికే చెప్పలేవూ ? అన్నాడు శేషగిరి నవ్వుతూ, 
“ఆని” అంది పాప, 

మగవాళ్లు కబుర్లు చెప్పుకొంటూ కరార్చున్నారు. రత్న 

సుశీలమ+?గారి వెంట పంటింట్లోకి వెళ్ళింది, అప్పటి కే వంటం తా 

అయిపోయింది. ఇక అప్పడాలు వేయడమే తరువాయి, 

“నే "నేం జెయ్యరు 1 నాకూ ఏదైనా పని చెప్పండి” 

అంది రత్న, 

“నువ్వేం చెయ్యకమ్మాా, అలా కరార్చో” అంటూ 

ఫీట్ర వాలారు సుళ్లీలమ్మగారు, 

కూర్చున్న రత్నేవెపు పరిశీలనగా చూశారు, 
సాదా వాయిల్ చీర కట్టుకుని రెండు జడలు వేసుకుంది 

రత్న, ఆమె మాటలు ఎంతో సరశంగాఉన్నాయి, కాన్మి ఒక 
పిల్ల తల్లి అయ్యాకకూడా రెండు జడలువేసుకోవడం సుశీ 
లమ్మగారికి అంతగా నచ్చలా, 

రత్న తనే ఆకులు వేస్కి నీళ్లు చిలకరించింది, సూశ్ష్మంగా 

వది ఎక్కడుంది అనే విషయాలు గమనించి ఉప్పు ఊరగాయ 

వడ్డించి, గ్లాసులలో నీళ్లు పెట్టింది, 

సుశ్లీలమ్మగారి కొ స్తజెంగకూడా తీరిపోయింది. అంత సర 
ళంగా సవాజంగాకి (ప్రవర్తిస్తున్న ఆపిల్లను తన ఇంటి పిల్లలాగో 

ఆదరించవచ్చుననుకున్నారు. 
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“నువ్వూ భోజనానికి కార్యో? అని ఎంత చెప్పినా 

వినక రత్న “నేనూ మిాతోబాకూి అనేసింది. 
మగవాళ్ళ భోజనాలయ్యాక సులీలమ్శగాకు రత్న భోజ 

నానికికూర్చున్న్నారు. రత్నతో" కలిసి భోంచేస్తూంకు, సూళీలమ్మ 
గారికి శాంతే గుర్తుకొచ్చింది. తన కోడన్నె గురించి. చెప్పింది 
రత్నకు 

“ఆమెకూడా ఉంక్కు ఎంతో బాఫ్రుండేది”” అంది రత్న 

భోజనాలయ్యాక _శకానేప్రు పడుకుని వ్మిశాంతి తీసు 
ర్ట తా అన్నా రామ i 

“ముము బాంబాయినుండే నడిచి రా తేదుసుమండి” అనే 

సింది రత్న, 

సాయంకాలం రమేశ్ ఇంటికి రాగానే కొత్త వాళ్ళ 

వరో తల్లితో మాట్లాడుతూ కూర్చుని ఉండటం చూకౌడు, 
రత్న రెండు జడలు ముందు కనిపించాయి, వెనుతిరిగి వెళ్ళి 

పోబోతున్న రమేళ్ ని పిలిచ్చి రత్నకు పరిచయంచేశారు సుశీ 
లమ్మగారు, 

“విడేనమ్మూ, నాచిన్న కొడుకు, ఈ సంవత్సరంతో పిడి 

చదును పూ రయిపోతోంది. ఏ్డ్రిక్సి పెళ్ళిచే స్తే మూ బాధ్యతే త్రీ 

పోతుంది అన్నారు, | 

రత్న రమేశ్ వంక చూసింది. 
“సమస్త అన్నాడు రమేశ్ . 
తరువాత తల్లి వెపు తిరిగి “అమ్మా! నేను వెళ్ళాలి, 

అుమయిపోతొ్రందిి” అనీ తొందరచేశాడు, 
సుశీలమ్మ గారు కాఫీ టిఫిన్ అందించారు, మళ్ళీ పది 

షః 
న 

శ. 
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నిమిపాంళో బయిటకు వెళ్ళటానికి _ సిధ్గంగానిల్పున్నాడూం 

అప్పుడే బజయటనుండ్పసు మ కృష్ణమూర్తి శేపగింతో; గ 

కలస షగోనో యమ్, నా తమ్మూ డు మేసి త్వరలోనే విరా 

ఫీల్లు. శ కే వవేశించబోన్నాడు. వీకికి చన్నసివంటి జేవా 
వాాయగల అమా ్రైయికౌ వాలిటు మి కళ గో సంపంగి 

Dk ఆ: డాలట కమ్ముటా, ఆలే తకిట తిమ్ముడేనిమాసి 

ఏ 

ఖీ వాని ళు లీ షమ 

వమేప్ ఆపపబల లా సిగుపడానము అతన్ మొహం ఎర 
౧) గొ cD 

“4 అస్నయ్యు మాటలు నమ్మకండి, ,.. అంటూ నసి 
ధ్ర శ్ర 

“౧క్క-డికోయ్ నెడుకున్నావ్ $ అని అక్గాడు కృప 

మూ ర్తి 

“రింగ్ పాంగ్ అడడదొసి క్రి చెడుతున్నా నన్న య్యా" 

“ఇవాల్టికి అలా మీకామకు వెళ్ల ద్హాం రావోయ్” 

అన్నాడు కృషణ ల 

రమేష్కి ఐ శృత్రో ' వళ్ళటానకిఇ్షష్టం లేవ... కొని, ఎలా 

చెప్పటం (4 

“ఆటకు వెళ్ళాలనుంజే వళ్ళసీ” అన్నాడు “శేషగిరి, 

“అదినోజూ ఉంటేచేగా. ఈ రోజు మనతో వసాడులే 

అన్నాడు a ఎ్రవ్షమూర్తి 

ఇవా తప్పించుకో లేక పోయాడు రమేష్, విధిలేక బయ 

"లేరాడు 
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రత్న ఆశకు వేరే గుడ్డలు తొడిగి అలంకారం చేసింది 

తనూ చీర మార్చుకుని బయ'ఛైరింది. 

కబుర్ల లో రానురాను గరి గమనం క క్షమా క రి 

నుండి రమేవ్ వైపుకు తిరిగింది, ఎంతయినా వృత్తి బాంధ 
వులు, ఆ గొడవలే మాట్లాడుకో సాగారు, ఇవా కృష్ణమూర్తి 

విధిలేక ఆశను మాట్లాడించ సాగాడు, చివరికి ఆ గుంపులో 

రత్న ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది. శాంతయినా ఉంశ్క బావుం 

డేది అనుకుందేమో, 

ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బావుండుననిపించింది. కాన్ని, ఎవరికీ 
ఆ ఆలోచన SE రత్న అర్థగర్భితంగా చూాసిన్యా, క... 

గిరి గమనించే సిలిలో చేడు. 

బయలు చేరినప్పటినుండి నోరు మెదపకుండా నడుస్తున్న 

రత్నను చూస్తి జాలేసింది రమేష్కి. ఆమెకు విసుగ్రా 
ఉందేమో పలకరిభ్రామనుకున్నా డు. కాన్మి వమని పలకరించటం! 
తల్లి ని మెప్పించగలగటం వీల్లల చా రానే కదా! 

“ఆశను బళ్ళో "వేశారా 1౫ 
నేను.” 

ఆ సంభాషణ అక్క-డికి ఆఖరయింది, ఆమెను మాట 

ల్లోకి దింపటం చాలా కష్టమనిపించింది రమేష్కి, మితభావి.ణి 
అనుకున్నా డు. 

“వదిన ఉం'కు, మోకింత విసుగనిపించేదికాదు అన్నాడు 

రమేశ్, 

. *విసుగేమిలేదు. ,.” అంది రత్న సవ్యటానికి (పయ 

ల్నిస్తూ, 
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“అలాకాదు, మా -సైతేసోోప్కు పల్పుల పపంచం 

మాకేం నచ్చుతుంది?” 

నతన పృహోరం వేసుకునే వాళ్ళకి హోరం వేశాక స 

మరి అన్నీ నచ్చాల్సిం చే” అంటూ నవ్వాడు కృప్టమూ రి 

రత్న మాట్లాడ లేము. 

కాఫీహోటల్నుం* ఇంటికి పోదామనుకున్న పుడు రత్న 

హోయిగా నిట్టూర్చింది. ఇంటికిరాగానే పంజరంనుండి బయట 

పడ్డ పిట్టలా సు లమ్మగారి వద్దకు వెళ్ళింది. 

గ సక్ళడ్కి వెళ్ళి వచ్చారమ్మాయ్” అని అడిగారు 

సులీలమ్మాగారు. 

“దక్క డ్రనుండి వెళ్ళి అక్కడ కాఫీ హోటల్లో కూర్చు 

న్నాం” అంది రత్న, 

“ఏమో చూడడానికి వెళ్ళలేచేం i 

“కబుర్ల తనే సకపోయింది,” 
“రమేష్ స్వభావమే అంత, కబుర్లలో పడ్డాడంశేు, 

మరిం కేవా అక్క-గ్లైదు వాడికి, వదిన పుట్టింటికి వెళ్ళిన దగ్గ 
ర్నుండి ఇంట్లో మాటలే తగ్గిం చేశాడు 

ఉవ్రాళ్ళ వదినదగ్గర చాలా చనువనుకుంటాను, మి 

చిన్న బ్చాయికి-” 

“ఊం తనే అలా అలవాటు చేసింది, ఇక భోజనానికి 

వస్తారా *” 

రత్న ఆవిడకు న డించడంలో సాయపడింది, 

రెండురోజులు మ్మాాత్రం ఉండి శేవగిరి దంపతులు 

మూడువరోజున (పయాణమయ్యారు, స్నేహితుడిని మరో 
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నాల్గురోజులు నిలుపుకోవాలని కృష్ణమూ రి ఎంతో (పయ 
(౮ వ్ లం చేల 

\ చౌడు, 

“పిథ్రేమురా! "సెలవు లేదు. వళ్ళితీరాల్సిం బే” అన్నాడు 

శేషగిరి, 

“జె 9) వేట్ (పాక్తిసుకడా నీది? నీకు సెలవేమిటి ₹” 

“నా రోగుల గతో” అంటూ నవ్వాడు శేషగిరి, 

"రెండో జులు కలకలలాడుతున్న ఇలు, "శేపనం, రత్న 

ఆశ వెళ్ళిపోగానే బావ్రరుమంది. 

“వమా తోచటం లేదు. శొంతను పీచ'సీ బావుంటుంది 

అంటూ గొణిగారు సుకీలమ్మగారు. 

రమేశ్ వెంటనే వదినెకు ఉత్తరం రాశాడు, 

“అమ్మకు వమి తోచడంలేదట. మోకు వెంటనే 
రావాలట,” - 

రమేవ్. ఉత్తరానికి శాంత నాన్నగారు జవాబు 

రాశారు; శాంత ఆరోగ్యం ఏమంత చాగుండటంచేదని, 

కోడలి అనారోగ్యం విషయం విని మామగారు శాంత 

తండికి ఉత్తరం రాశారు, అది చూసుకుని ఆయన కూత్రుర్ని 

తీసుకొని వచ్చాడు. 

శాంత నవ్వుతూ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టింది. నవ్యాక్కకే 

ఆమెలో ఉన్న వస్తువు అనిపించింది రమేష్కి, సామాన్యంగా 
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బిన్నీ గవునంచ్లోపి కృఫమూ రి కూడా భా్య్వ ఇలా కృశించి 

పోవటం మాసి కం" పుపడ్డాడు. 
లీక్ 

ఎముకల గూూడులానున్న కోడల్నీ చూసి సుశేలమ్ముగారి 
కళ్ళలో నిళ్ళు నిండాయి శాంతే కళ్ళు మునుపటి కళ్ళ కాంచె 

లను $ొ్*లోయి నిర్గీవంగొ ఉన్నాయి, 
చే 

4 

దరష్షక్ |! మో వదినకు ఏదైనా మందు మూడర్” అంటూ 

“పుట్టింట్లో రాజోపణారం జరుగుతుందని వెళ్ళి నెలల 

తరబడి కూర్పుం'కే మనమేం చెయ్యగలం” అన్నాడు రమేశ్ 

వెరాటుగా, 

“లంకా నెలకూడా పూర్తికాలేదు అంటూ గొణిగింది 

'శొంత, 

“దగ్గర దగ్గర చెల కావస్తోంది. ఆరోగ్యం బాగా లేన 
ప్పుడు వెంటనే బయర్లేరటానిశేం” అంటూ వదినమోద విరు 
చుకుపడ్డాడు రమేశ్ . 
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“అయిందేదో అయింది ఇప్పుదేం చేద్రామా చెప్పు 

అన్నారు శేపగిరిరావుగారు. 

“నాకేం తెలీదు. మో ఇష్టం. ఏమైనా చేసుకోండి 

అన్నాడు రమేశ్ , 

“సీ క్రివాల్సిన ఫీజు నీకు ముట్ట చెబు తలే” అంది సొంత, 

రమేశ్ కోపంగా వదిన మొవాంలోకిచూసి జోరుకున్నా డు, 

అతడి కోపం తశ్లేనరికి పొద్దుగూాకింది, 

మర్నాడే శాంతను తీసుకుని హాస్పిటల్కు వెళ్ళాడు 

రమేశ్ + డాక్టరు ఆమెను పరీక్షించి హోస్పిటల్లోనే ఉండాలని 

చెప్పారు. శాంత అక్క-జే ఉండిపోవటానికి ఏ మాత్రం ఇష్టపడ 

"లేదు, 
కాంతిహీనమైన కళ్ళను _ పెద్దవిగాచేసి రమేష్ వైపు 

చూస్తూ ; 
“ఉహుం అంది. 

రమేశ్ కూడా తన కళ్ళను అంతే పెద్దవిగాచేసి వదినను 

జెదరింాచాదు 

“దక్క-డ ఉండటం మంచిది, మేము పరీక్షచేసి చికిత్స 

వేయటానికి వీలుగా ఉంటుంది, తనువాతవ స్తే మా బాధ్య 

శేమో ఉండదు” అన్నాడు డ్నాక్టరుగారు, 

కరక్ష్క_జే ఉంటారు” అన్నాడు రమేశ్ శాంతకు బదు 

లుగా, 

ఆ మాట వీని శొంతకు ఏడువువచ్చింది. 

“ఇంటో ఎవర్నీ అడగక్క_శ్లేదా ?” 
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ఉను చెపున్నాగా చాలదూ? ఎవర్నో ఎందుకు 

అడుగటం? రిపు నేనేవచ్చి అడ్మిట్ చేస్తాను.” 
రమేస్ నిర్హ యంచూాసి కాంతకు దక్కూుతోళు లేవు, 

దారిపొడుగునా మరిదితో 'దెబ్బలాడుతూనే వచ్చింది, 

“సీకు నేనం'కే పడదు, అందుకే నన్ను ఆసుష్యతిలోపడేసి 
ఇంటో హోయిగా ఉండామనుకుంటున్నా వు. నేను అక్క-డే చచ్చి 
పోవాలనే సీ కోరిక” 

రమేశుడు అవేమి పట్టించుకోకుండా: 

“5ఢేఏలమాట పట్లించుకోరాదు” అన్నా డు, 

ఇాంతను ఆన్న తిలో చేర టం నిశ యమైపోయింది. 

శాంత (ప్రతిఘటన "లెక్కచెయ్యకుండా సులీలమ్శగారు, రమేష్, 
బలవంతాన శొంతను హోస్పిటల్లో అక్మెట్ వేశాము తన మాట 

వినకుండా హాస్పిటల్లో పడేళారన్న కోపంతో శాంత ఆరోజు 
అన్నంకూడా తినలా, 

రమేస్ కాలేజీ, హోస్పటల్ ఎదురుగానే ఉండటంవల్ల 

తనకు తీరికున్నప్పుడల్లా వదినదగ్రి రే కూర్చునేవాడు. ఆ వాతా 
వరణం, హాస్పిటల్ జీవితం విసుగుపుట్టించకుండా ఉండేం 
దుకుగాను ప(లికలూ, పుస్తకాలు తెచ్చి యిచ్చేవాడు, 

న్ట్సీ సాయంత రమేష్ వచ్చేసరికీ శాంత నిద పోతోంది, 

షలీక చూన్తూ కూర్చున్నాడు, 

“రమేస్” అనే పిలుపు విని వదినవె పు మూశొడు 
రమేష్. 

“హాస్పిటల్లో ఉండటంకూడా ఓ విధంగా చాలా 

బావుంది.” | 
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“ఎందుకేమిటి 1౫ 

“మునిపటికన్నా ఎక్కువసేపు నిన్నుమాడ గలుగు 

తున్నాను, ఇంట్లో. ఉన్నప్పుడు నువ్వు కనబడటమే గగన 

మయ్యూది. న 

“మోరిలా మాట్లాడితే వం చెప్పాలో తెలియటం 
చేదు,” 

“అక కస్మాత్ గా చేను చనిపోతే ఎవ్వరూ బెంగ పెట్టుకో 
కొండ” అతి నహూజంగా అంది కొంత, 

“కా అవేం మాట లాదినాళి 

“ఏమిటో అలా అనిపిస్తోంది, చెప్పాను.” 

“మి “కేముయిందనీ. చావటానికి? ఇక్కడి కొచ్చాక, 

మూడు వంతులు నయమయింది,” 

రమేశ్ భరోసా చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది శాంత, 
“మృత్యు నిరీక్షణలో గ ఉన్నాను చేను” అంది మెల్లగా, 

“మాకు (భమ; అం తే” 

“లేదు రమేశ్! నాకు దాని అడుగుల చప్పుడు విని 
వీస్తోంది, రోజు రోజుకు (కుంగిపోతున్నట్టు, మునిగిపోతున్న ట్టు 

అనిపిస్తోంది. నేను సో మో అన్నయ్యను మరో సెళ్ళిచేసు 
కోమురు. నువుం. 

“చేను ప అంటూ కుర్చీని 'వెనక్కు- 

త్రో చేసి అగ్నపర్యతంలా నిప్పులు కురిపిస్తూ గాలిధుమారంలా 

మర్నాడు మ హాస్పిటల్కు రానేలేదు, భర్త అత్త 

గారు వచ్చినప్పుడు శాంత! 
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“రమేశ్ని ఓ మారు పంపండి అని చెప్పింది. 

సుళీలమ్మగారు ఆశ్చర్యంతో | 

“క్షర్రోజు రానేలేదా” అన్నారు, 

“వేను” 
“మా రేమైన 'దెబ్బలాడుకున్నా రా?” కృష్ణమూర్తి అడి మ. 2 

గాడుం 

“డెబ్బలాట లేదు; వమి లేదు” 

“వాడేమన్నా దురుసుగా మాట్లాడితే పట్టించుకోకు” 

అని కృష్ణమూర్తి భార్యను ఓదార్చాడు. 

“రమేశ్ శేప్రు రాకపోతే నేను మందు తాగను, అలా 
గని అతనితో చెప్పండి” అని భర్తతో చెప్పింది శాంత, 

“జేరు చెప్తాననుకో. కాని, వాడు రాకపోతే మేము బల 
వంతంగా పంపటానికి వీలుపడుతుందాొ? మందు తాగనని 

మతం పట్టుపట్ట కేం” అన్నాడు కృష్ణమూర్తి, 
“అతడు రాకపోయినపుడుకదా! మారు నా మాట 

చెప్పండి. తప్పక వస్తాడు” అంది శాంత ఆత్మవిశ రంతో, 

ఆవమాశే నిజముయింది, మరునాడు రమేష_. ధువుధుమ 

లాడుతూ వార్దులోకీ అడ.గు పెట్టాడు. 

“నిన్న రాలేడేం?”” 

“ఇలా బెదిరించి నన్ను రప్పించుకోవటంవల్ల మికు 
కలిగిన లాభం వమిటో అడగాచ్చాః¥ి 

శాంత నవ్వింది; “లాభమా! నువ్వు ఇక్కడికి రావటమే 

నాకు పెద్ద లాభం,” 
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“మోర పిచ్చిపిచ్చిగా _వాగుతూండండి, నేనేమోా 

వింటూ కూర్చుంటాను, నే నేం శాతిబొమ్మ ననుకున్నారా? 
మొ మాటలు (పవాహానికి గాతిబొద్భుకూడా కొట్టుకుని 

పోతుంది తెలుసా?” 

“రమేష్! నా శేమనిపిస్తుందో Fea (పతీ మనిషి. 
రీ కన రాతిబొమ్మలు ( ఉఊొపిరి పీల్చవు. మనం ఉోపీరి 

పీలుస్తాం అంతే తేడా వాటికి మనకు” 

రమేశ్ "రెచ్చిపోయి “మనుష్యుల్ని రాతిబొమ్మలతో 

పోల్చటం చాలా అన్యాయం వదినా! మనకు హృదయముందన్న 

విషయం మరచిపోతున్నారు” అన్నాడు, 

“హృదయమం'కే వమిటో డాక్టరవబోతున్న నికే 
నాకన్నా బాగా తెలిసి ఉండాలి.” 

“మనకో అనుభవాలంటూ వుండవా! నంతోహమయి కే 

సంతోపి.స్తాం. దఃఖంకలిగి తే వడుస్తాం. మనం అన్ని టినీ అనుభ 
వీసాం. అవునా కాదా ? కనులను రాతితో పోల్చే మా 

మాటలను వెనక్కు- తీసుకోండి వదినా, 

రమేశుడి ఉదేకాన్ని చూసి శొంత నవ్వింది. 

“మాటల _ (పవావాం అన్నావుగా, అబే తీసుకో, 

రాకిబొమ్ముకూడా (ప్రవాహంలో పడితే తడిసి పోతుంది. 
గాల్కి ఎండ తగిలి (క్రమంగా ఆరిపోతుంది, అలాగే మానవుల 

మనస్సుకూడా అంటున్నా, సుఖదుఃఖాలు ఎంత సేప్రుంటాయి. 

కాల (ప్రవాహంలో అన్నిగాయాలూ మానిపోతొయి,” 

రమేశ్ వ్యంగ సంగా! 
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“గలే! ఇంత వేదాంతం చెపుతున్నా శే ఈ మాటకు 
సరిగా జవాబు చెప్పండ్ చూద్దాం, నన్నెందుకింతే పట్టించు 

కుంటున్నారు ? చెప్పుండిమరి” అన్నాడు ఈ దెబ్బతో వదినను 
డించాడనుకున్నా డు రమేశ్ . 

శాంత వాడిపోయిన మొవాంలోకి చిరునవ్వు తొంగి 

“చూసింది, 

“డానికి కారణముంది, అందులోనూ స్వార్ధమే ఉంది,” 
కా రమా 2 

“అప్పును, నాకోబిడ్ల పుట్టి ఆంకు, నీవైపు కన్నె త్తికూడా 

మూసేదాన్ని కాశ చూ, మనసులో మనుత పేరుకున్న ప్పుడు 
దానిని (ప్రవహాంపక చెయ్యకపో కే భరించలేం. ఆ బరువు దింపు 

కోవటం స్యార్థంకాదా జ్జ 

శాంత నవ్వుతూ మాట్లాడినా ఆమె కంఠం శ్షీణంగా 

“ఇవా మాట్లాడకండి వదినా! మోకు ఆయాసమివు 

తుంది,” 

ట్య ళ్ఫున్న ంతవరకూ చూవు; నాలికున్నంత వరకూ 

మాట” | 

“పారు ఇలా మాట్లాడితే నేనసలు రానేరాను, నేను 

“రావాలనుంశ్ప, మోకు ఇలా మాట్లాడటం మానెయ్యాలి.” 

“లేదులేరా, ఇహ ఇలా మాట్లాడునులే” అని భరోసా 

ఇచ్చింది శాంత, 

ఏ దుర్ముహూ _రంలో “కళ్ళున్నంతవరకూ చూపు, నాలి 
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కున్న ంతేవరకూ మాటి” అని శాంత అన్నదోకాని, ఆమాళశే 
నిజవాయింది. 

ర్మాకి పదిగంటల (పాంతంలో డాక్టృ రు ఆఖరిరాండుకు 

వచ్చినప్పుడు శాంతేవె పు మూసి, 

“ఎలా ఉన్నారు? అని అడిగారు, 

శాంత మాట్లాడ లేదు. ఊరికే క శృప్పగించి డాక్ట చ్చే 

చూసింది, ఆమె కనురెప్పలు మూతపడగానే రెండు కన్నీటి 
బిందువులు ఆమె చెక్కి-ళ్ళమిోాదుగా జారిపోయాయి, ఆమె పెది 

ములు చలించాయి. కాని మూట బయటికి రాలేదు, 

డ్మాక్టరు దగ్గరగావచ్చి ఆమె దుర్చలవాస్తాన్ని తన చేతి 
లోకి తీసుకుని “ఎలా ఉన్నారు ౫ అన్నా రు, 

సొంత మాట్లాడలేదు, కన్నీళ్ళు ముళత్యాలలా ఆమె 

చెక్కీ-ళ్నమోాది (ప పహరా 
“మాట్లాడ లేరా 2) 

శాంత తల అడ్డంగా తిప్పింది. డాక్టరు, నర్పుదై వుకుతిరిగి 

“ఎప్పటినుండి జ్రలొ అయింది” అని అడిగారు, 

“సాయంకాలం బాగానే మాట్లాడారు, బహుశా ఎని 

మిది గంటల తరువాతనే ఇలా అయుండాలి” అండి నర్పు, 

డాక్ట్ర కు మళ్ళీ శాంతను మాట్లాడి ంచటానికి (పయ 

ల్నించారు, 2 భ్ళనుండి (పవహీంచే కన్నీ రే లేకపోయినట్ల్టయి కే 

ఆమెను చెక్క-బొమ్మ అసి తేలిగ్గా చెప్పవచ్చును, “ఆఖరికి 

డాక్టరుగారు తమ Ss విఫలుతై వెళ్ళిపోయారు, 
“మరునాడు ఉదయం "కాఫీ తెచ్చిన: కృష్ణమూర్తి రికి ఈ 

వొ _ర పిడుగులా తగిలింది, కాఫీగ్లాసులోకిపోసి “తాగిఅన్నాడు, 
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శాంత మాట్లాడ లేదు, 

“నేన తాగిస్తాను అంటూ కృష్ణమూ ర్తికొ దిగా 

కాఫి తాగించాడు, 

“ఏలా ఉంది నీకు? ఊరికే వడవకు శాంతా! నీకు 

తొ ందర్లో నే నయమవుతుంది అంటూ ఆమె కన్నీ ళృను తుడి 

వాడు కృష్టమూ రె, 

శాంత పెదవులు చలించాయి, కన్నీటి [ప్రవాహం కట్టలు 

తెంచుకుంది, 

“ఆము మాట్లాడలేక పోతున్నారు” అని చెప్పారు పక్క 

మంచంమిోదున్నా విడ, 
ట్రా) 

“నిన్న ర్మాకినుండి ఇలాగేఉంది, అప్పటినుండి వడుస్తూనే 

ఉన్నారు.” 

శాంతా! ఏమయిందో చెప్పవూ ? గొంతునొప్పిగా 

ఉందా, ,.” గబగబా మెడికల్ కాలేజీకి పరుగెత్తాడు కృష్ట 

మూర్తి, 

కనిపించిన విద్యార్థిని అడిగాడు; “ఫైనల్ లఇయర్లోని 

రమేష్ ఎక్కోడుంటాడో తెలుసా *” 

జబల్” 

ఇంకా కొంతమందిని అడిగాకకాని రమేష్ ఉండేచోటు 

కనుక్కోలేకపోయాడు  కృష్ణమూూ ర్న. ఆఖరికి రమేశ్ కృష్ణ 
రాజేంద హాస్పిటల్ కు వెళ్ళాడని "తెలిసింది, కృష్ణమూి 

తమ్ముడిని వెతుక్కుంటూ పరుగుతీశాడు, 
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జనరల్ వార్డులో రోగిజబ్బుగురించిన చార్జుమాస్తూ 

నిల్చున్నాడు రమే", రోగితో పరిహాసంగా మాట్లాడుతూ 
ఉండటంవల్ల అతడి మొవాంమోద నవు(వెలుసతోోంది, 

కృష్ణమూర్తి వాష్టలోకి పర గెత్తుకుంటూవచ్చి, “రమే? 
తొందరగా రా” అన్నాడు, 

అన్నయ్య ముహందూాసి రమేశుడి కాళ్ళూ, చేతులూ 

ఆడలేదు. 

“వీమయిందన్నయ్యా % ఆనే రమేఫఘడి కంఠంలోని 

ఆర్ష్యతను గమనించి కృష్ణమూర్తి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు, 
కంగా రేంలేదుగాన్మి శాొంతకు ర్యాతినుండి మాట్లాడ 

టానికి చేతకావటం లేదట, ఊరికే వడు స్తుంది. నువ్యోనారివచ్చి 
పలకరించిచూడు” అన్నాడు క వ్లమూ ర్తి 

రమేళ్ వెంటనే అన్నయ్యతో కలిసి హాస్పిటల్కు 
వెళ్ళాడు. ' 

అంతకుముందురోజు శొంత అనిన “నాలికున్న ంత వరకూ 

మాటి” అనే వాక్యం అతడి చెవుల్లో గింగుకుముంటోంది. 

రమేశుడిని చూడగానే శాంత దుఃఖం మరింత ఎక్కు 

వయింది, 

“వదినా! మోకు ఏమవుతుంది చెప్పండి. నాతోకూడా 

మాట్లాడరా మరు ? మామోద కోపం కాదుకదా *ిఅంటూ 

ఎన్నో విధాలుగా పలుకరించాడు రమేశ్. 

వాటి క న్నిటికీ ఒక్క-కు జవాబు క న్నీర్కు 

రమేష్, ఆస్సతీ (పథాన వైద్యులను చూడటానికి 

వెళ్ళాడు, ఆమె లేబర్ వార్డులో ఉందని తెలిసి బయట బెంచి 
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మోద కూర్చున్నాడు. తను లోపలికి వెళ్ళటానికి విలేదు, 

బయటనే కూర్చుని నిమిష నిమిపానికి తలుపువై పు శే చూస్తూ, 

ముళ్ళమిాద కరూర్చున్న వాడిలా మహో ఆరాట పడుతున్నా డుం 

ఆఖరికీ జయ టకు వచ్చిన నర్చును అడిగాడు | 

“డాక్టరుగారు వంచేస్తు న్నారు ?౫” 

“పోర్చ్నెన్స్ శేను అాబండ్ చే స్తున్నారు” అనిచెప్పి చక 

చకా వెళ్ళిపోయింది నర్సు, 

లోపలనుండి వినబడుతున్న మూూలుగ్కు వడువు, అరు 

పులు వింటూ, బయట కూర్చున్నాడు రమేశ్, 

ఈ విధంగా లేబర్ వార్తుముందు కాచుక్క్యూ-ర్చునే 

రోజుకోనం ఎన్నేళ్ళు ఎదురుచూశొడు తను! 

ఆఖరికి ఆరోజు రానేలేదు. 

ఒక్కసారి పెళ్ళయిన పదేళ్ళ తకమువాత్క శాంత తల్లీ 

కాబోయే సూచనలు కనబడినప్పుడు ఇంట్లో అందరూ సంతో 

హంతో పొంగిపోయారు, 
అంతవరకూ ఇంట్లో అందరికీ “బిడ్డ అయిన రమేళుడికి 

అప్పటినుండే తను పెద్దవాడన్న భావం కలుగసాగింది, 

కాని రెండు నెలలకే తొము కన్న కలలన్నీ కల్లలయి 

నపుడు ఇంట్లోనివారికి కలిగిన నిరాశమా(త్రం ఎంతటిది ! 

ఆ రోజు రమేశ్ శొంతను చూడటానికి వెళ్ళినపుడు, 

ఆమెను అప్పుడే వార్డులోకి తెచ్చి పడుకోబెట్టారు, 

"తెల్లటి పక్కమోద అంతకన్నా తెల్లగా పాలిపోయిన 

శాంతను చూసినపుడు రమేశుడి హృదయం దూఖంతోన#ూ, 
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జాలీతోనూ నిండిపోయింది. అసలే బాధ పడుతున్న ఆమెను 

మరింత బాధపెట్టడం కష్టం లేక నవ్వుతూనే పలకరించాడు, 
“ఎలా ఉన్నారు వదినా *” 

“కులాసాగానే ఉన్నాను.” 
6 ఇప్పటినుండి ఆరోగ §ం బాగామూాసుకొెండి ఇంకో మారు, 

ఇలా కాకుండా, , 

ఆ మాటవిని శాంత వెక్కి వెక్కి. ఏడ్చింది, 

రమేశుడు కోపంగ్కా “వదినా! మికు బాలా దురాశ 

అన్నాడు, 

ఢదం 45 

“నాకన్నా మంచికొడుకు కావాలనుకోవటం దురాశ 
శాదా ఏం? నాలో మూాశేం లోటు కనిపించింది చెప్పండి, 

చూడడానికీ అందంగా లేనా? చదువు లేడా * మంచివాడినికాదా 

చెప్పండి, మిారిలా ఏడి స్తే నామీద బ్లు.” 

ఆ మాటలువిని అంతవడువు మధ్యలోనూ చిరునవ్వు 

నవి౧ం౦ది, 

“నువౌాక బంగారుకొండవి” అంది, 

“ఏజవనని మాటవ్విండి మరి నాకు” 

“ఏశవనులేరా బాబూ” 

“ఏడవడానికి మిీశేవుయింబేమిటి? మా (సేమను 

మాకంతా పంచిపెట్రండి, దానికి మోబిడ్డే కొవాలని లేదు,” 

రమేశుడి మాటలతో చేరుకుంది శొంత. 

కొసి ఇప్పుడో ర్ 
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మళ్ళీ "లేషకోగలచా ? ఎందుకో రమేశుడికి అనుమానం 
చేసింది, 

లోపలనుండి పసిబిడ్డ వడుపువిన్సి తన ఆలోచనలనుండి 

బయటపడి తలుపువై పుకు చూసాడు. 

డాక్టర్ బయటకు రాగానే, రమేశ్; 

డాక్ట ర్! వదినకు మూట పడిపోయింది. మోరో 

మారువచ్చి చూడండి” అన్నా డు, 

డాక్ట ర్ శాంతను మళ్ళీ ఆమూల్యాగంగా పరీశ్చి ౧చారు, 

ఆమె బయటికి వెళ్ళగానే, తనూ ఆమెను అనుసరించి వెళ్ళాడు, 

ఆమె మొవహాంభో నిరాశ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది, 

“ఆన చేదా డాక్టర్” అన్నాడు రమేశ్ అఆమగ్గాత్, 

“నాకూా కొంచెం అనుమానంగానే ఉంది. ఇప్పుడే 

ఏమి చెప్పలేను, వెన్నెముకలో నీకు చేరింది డాన్ని తీసె 
య్యాలి, ఆమె అదృష్ట మే ఆమెను కాపాడాలి” అని నిట్టూర్చి, 

గబగబా అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయారు. 
తన క శ్ళముందు (పపంచమం తా గున తెరిగినట్లనిపిం 

చింది ర మేళుడికి 

అలాగే గోడకానుకుని నిల్పున్నాడు, ఒక్క నిముషం 

డాక్ట్ర రుగారు చెప్పిన విషయాన్ని అర్గంచేసుకుని జీర్చి ంచుకోవ 

డానికి (పయత్నించాడు. తరువాత నెమ్మేదిగా “శేకకుని. లేనినవ్వు 
మొహాంమోాదికి తెచ్చుకుని, రంగస్ట స్థలంనిాదకు వెళ్ళే నటునిలా 

శాంతేదగ్గరకు వచ్చాడు. 

ఛాంత మంచం (పక్కనున్న కుర్చీమిాద కూర్చున్న ర్ ప్ 
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మూర్తి మానంగా తేమ్ముడివై వు చూసాడు, రమేశ్ వదిన 
కూడా వినిపించేలా! 

“బలహీనతవల్ల ఇలా అయిందట, కంగారు పడనక్క- 

న్లేదు. నయమివుతుందన్నా ర” అన్నాడు, 
ఆ మాొటలువిన్మి శాంత విపూదంగా నవ్వింది, 

క్ర ప్తమూొర్తి ఆఫీసుకు శుమయిపోతో ౦దని లేచాడు, 

“చేను వెళ్ళనా శాంతా?” 

శొంత తలూపింది, 

“మళ్ళీ సాయంకాలం వస్తాను” అంటూ వెళ్ళిపోయాడు 

కృష్ణ మారి, 
రమేష్ శొంతను పలకరించటానికి పలువిథాల (ప్రయ 

ల్నించి విఫలుడయ్యాడు. 

“ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడటం మంచిదికాదని 

వీ వివగడియలో అన్నాడో తను¥ి ' 

ఒక్క- నిమిపంకూడా మాట్లాడకుండా ఊరుకో లేని 

మాటకారి వదిన ఇప్పుడు మాట్లాడకుండా ఎలా ఉందో? అమె 

హృదయంలో ఎంతటి కల్లోలం బయలు చేరిందో ఎవరికి తెలును? 

ఎవరితో మాట్టాడకపోయిన్మా తను మాట్లాడితే ఎలానయినా 

మాట్లాడగలుగుతుందని ఆశ పెట్టుకున్నా డే తను! తనతో ఇవా 
వదిన మాట్టాడదా? 

అత డిక్ర ళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. గద్దదకంఠస్యరంతో 
“వదినా! మాశీంత కఠినళిశ్ష విధించకండి. మేమెవ్యరం ఏ తప్పూ 

వేయ లేదు” అంటూ అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు. 
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హేనురోజులు తనలోని బాధను ఎవరితోనూ 

చెప్పుకోలేక మూగణాధ అనుభవించింది శాంత. తనను చూడ 

టానికి వచ్చినవారిని క కనురెప్ప చేయకుండా దీనంగా చూసేది, 

వాళ్ళ సాంత్వన వచనాలు వినగానే ఆమె కళ్ళనుండి అశు 

(ప్రవాహం (పవహించేది, వాళ్ళు యిక వెళ్ళిపోవాలని బయలు 

చేరగానే తన దుర్చలహనాన్ని చాచి, వాళ్ళచేకిని పట్టుకు నేది. 

కృష్ణమూర్తి, రమేశులకు ఆమెచేతి పట్టునుండి విడిపించు 
కుని బయటపడటం అతి (పయాసగా ఉంచేది. 

పదిహేనురోజుల తకనాత ఆమెదృష్టి శూన్యమయి 

పోయింది. ఇంతవ*ు గా బయట పపంచం, మనుష్యులను గు ర్తించే 

జనం ఉండేదానుకు. కాని, ఇప్పుడా మెదృష్టి దిగంతొని కావల 

దాక్కొన్న శాలదూతకోనం వాస్తు న్నట్లుందేది. 

ఆమె ఒళో షో 

వట్టిగాజు; సూక్ష్యరళ క్కూడా మెరవనిగాజు, 

ఆమె ఇప్పుడు జీవచ్చువం, ఎవరై నా తనను చూడన స్తే 

సంతోవంలేదు. రాకపోతే దుఃఖమూలేదు. సుఖదుఃఖాలు, 

ఆకలిదప్పులు-ఏటన్ని టినుండి దూరవుయిపోయింది, 

చూడవచ్చినవాళ్ళు. ఎన్నో విధాలుగా ఆమె men 

లను పొగడుతూ, క ళ్ళసీరు పెట్టుకునేవారు. 

శిలా(పతిమ ముదు oe పగలకొట్టుకున్న క్లే వాళ్ళ 

కన్నీరు దాఃఖం శాంతను తాశేదికాదు, 

కృశించిన ఆమె చేతి వేళ్ళు మొతం అస్తమానం జడను 

విప్పుతూ, అల్లుతూ ఉండేవి. తన నుదుక, తల వీటిని చేతితో 

నముతకంటూా ఉండేది, అప్పుడప్పుడు పక్క-నేవున్న "పేముకుర్చీ 



{4 తామర కొలను 

మోద వేళ్ళతో కొట్టి శబ్దంచేస్కి తనలో తానే నవ్వుకుంటూ 
ఉండేది, 

ఒక విధమైన అపూర్వమైన (ప్రశాంతి అమె మొహ 
ఆవరించింది, 

కవ మూ_ర్జి రమేశులకు పిచ్చిపట్టినట్లయింది. 
ఆఖరికి డాక్ట రుగారు కోంత జబ్బును * మెలించై టివ్” అని 

చేరు పెట్టారు, 

“ఆశేమోూ లేదా డాక్టర్” అని రమేశుడు అడిగినపుడు 
డాక్ట్ర ర్ _బదుబేమి చెప్పకుండా విపాదంగానప్వి, తేల అడ్డంగా 
తిప్పి వెళ్ళిపోయారు, 

సొంత మంచం (పక్కనే అటూ, ఇటూ కుర్చీలు వేసు 
కుని కూర్చునేవారు కృష్ణమూర్తి రమేష్, 

చేపట్టిన భర్తని, ఇన్నేళ్ళుగా తనను (పేమతో ఆదరించిన 
మరిదిని గుర్రించే శక్తిని కోల్పోయింది శాంత, 

జీవితం మీదనున్న వ్యామోహమే ఆమె నింతవరకూ 
జీవించేట్లు చేసింది, 

తనకు ఆకలిగా ఉందన్న విషయం కూడా ఆమెకు శెలి 
సేదికాదు, సుళీలమ్మగాే ఎర పకారం ఆహోరం ఇచ్చేవారు, 

ఆమెకు బావటం అంశు యిష్టం లేచేసూ! 

మృత్యువుతో పోరాడి పోరాడి అలసిపోయింది శొంత, 

ఆరోజు పున్నమి, ఆర్మాకి డాక్టరుగారు శాంతను పరీ 
వంచి “ఈర్మాతీ గడవటం కష్టం, మోరిక్క-డే ఉండేబట్లయి తే 
ఉండవచ్చు” అని చెప్పారు, 
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కుడి అంతెమయ్యాత చూడటానికి శొంత తలి 

దం[డులుకూడా వచ్చారు. 

స్పెషల్ వార్డు కనుక శొంత బంధువర్లమం తె నంకోచం 

లేకుండా రోదించింది. 

వైద్యుల చికిత్సలన్నీ విఫలమయ్యాయి, 

ఆరోజు పూర్ణిమ కాని శాంత అత్మీయులకది అమా 

వాస్య, 

ర్యాలి పదిగంటల (పాంతంలో శాంత తన ఆతీీయుల 

నందరినీ దూఖసమ్ముదంలో ముంచి తెలియని లోకానికి పయ 

నె పోయింది, 

అపుడపుడూ అవ్యక్త వేదనతో ముకుళించుకుని పోయే 
ఆమె మొహం ఇవుడు (ప్రశాంతంగా వుంది. 

ఆమె హృదయంలో ఎన్ని ఆశలు, ఆకాంక్షలు ఉండేవో 

అన్నీ అనంత నాయున్రలో లీనమైపోయాయి. 

“పని స్త్రీ చావు; వుణ్యం చేసుకుంది” అండి ఆ భాగ్యం 
లేని ఓ (ప్రీ 

“శపతంలో  వవిి+ అనుభవించకుండానే వెళ్ళిపోయే 

పునిత్ర్రీ చావు ఎలాంటిది!” 
కృృష్ణమూ _రి వృాదయం విదీర్ణ మయింది, 

సుమారు నెలరోజులుగా హాస్పిటల్ కూ, ఇంటికీ ఆదు 

కాగా తికుతున్న అందర్నీ ఒక్కసారిగా నిర్హి ప్రత ఆవరించింది. 

మరుగుతున్న సీళ్ళను దింపగానే చల్లారిపోయినట్టు, వాళ్ళ 

మనసుల్లో మరుగుతున్న ఆత్రుత, ఆవేదన కూడా ఒక్క-సారిగా 

చప్పగా చల్లారిపోయాయి, 
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అ సమానం ఇంటో వాళ్ళందరికి “శాంత ఎలావుందో” 

అనే బెంగే ఉండేది, 

కాలేజీలో పాఠం వింటూండగా రమేశుడికి “వదిన ఎలా 

వున్నారో” అనిపించగానే, వదో కారణం కో ల్పించుకుని [జయ 

టకు "వెళ్ళేవాడు, 

కాసి ఇపుడు అందరి హృదయాలనూ స్మశాన మౌొనం 

ఆవదించింది, 

బ్ఞాంంత లేని ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు కృష్ణమూర్తి, 

ఆరాత్రి అతడి శ్లోకం వర్ణనాతీతం, 

గదినిండా శాంత గుడ్డలు పడిఉన్నాయి. 

ఆ పిచ్చిపిల్లకు చీరల మోజు చాలా ఎక్కువ, తస 

కంటికి నచ్చిన చీరలన్నీ కొని, పెశ్లైలో భదపరచేది, 

కాన్కి కట్టుకునేదికాదు. కొనటంతో నే తృ పిపడేది, 

శాంతకున్న ఇంకో విచ్మితమైన కాంత బొమ్మలు 

'అడాల బీరువాలో అందంగా అవుర్వొటం. బొములకోటు ది a లా ట్ల 
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ముందునుండి వల్ళేషప్పుడల్లా == లంత వీసం బక బొమ్రేనా 

కొనకుండా వచ్చేదికాదు, 

కోడలు అనవసరంగా బొమ్యలుకో సం డబ్బు తగలెయ్య 

టం చూస్తి ఓ మాము సుశీలమ్మ గామ: 

“ఎందుకమ్మా శాంతా! ఇన్ని బొమ్మలు కొంటాను; 

దండగ” అన్నారు, 

శవ్పిల్రా పావాలేని ఇంట్రో బొమ్మ కంనుకు” అని కోడలి 

మనసు నొప్పించదలచుకోలేదామె. 
తను అంతికు ముందురోజే తెచ్చిన బొమ్మకు గుడ్డలు 

కుడుతూ శాంత; 

“బామంలు కావలసి ఒసాయ్” అంది, 

“ఎందుకు¥ః” 

“మరి మారు రమేశుడికి పెళ్ళి చెయ్యరూో అతడి 

పిల్లలకు ఆడుకోవటానికి బొమ్మలు అక్క- శ్లేదూ?” 

“ర వేశుడి పెళ్ళయి, పిల్లలు పుట్టి, =. ఓ ఎప్పటిమాటో 

నువ్వు చెప్పేది, అంతివరకూ మసం (బలికి ఉన్నప్పటి మాటి 

నిరుత్సాహంగా అన్నారు సుళీలమ్మగారు, 

“ఎందుక మ్మా అలా అంటారో రమేశుడి పెళ్ళీ మనం 

చబూడశపోవట మేమిటి! ఈ సంవత్సరం అయిపోగానే పెళ్ళి 

చేసెయ్యమూం” 

అతడి పెళ్ళి తను చూసి తీఏతానన్న ఆత శవిశ్వాస 

ముండేది ఛొంతకు 

“ఏంత బాసన్న పిల్లయినా సచ్చదుక దా స్ మరిదికి? 

కన్ను అలా ఉండాలి; ముక్కు- ఇలా ఉండాలి అని నీముందు 
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గంటలకొద్రి వర్లి స్తాడు, వాడు వర్లించినలాంటి పిల్ల భూమ్మోద 

ఉందా అసలు,” 

“అమా శ! మొన్న మార్కెట్టుకు వెళ్ళినపుడు ఓ వీలను 

చూశాను, ఎంత బాన్రందంటారు. అందంగా ఉన్న అమ్మా 

యిలు క నబడినప్పుడల్లా రమేశ్ గురక్తుషొసాడు నౌకు, మో "పెద్ద 

కోడలు ఎలాగూ అందంగా లేదు; చిన్న కోడలయినా అందంగా 

ఉండాలి,” 

“ఏం, నీ శేవుయిం బేమిటి ఇప్పుడు!” 

“చెప్పనా! 9 

“చిప్ప చూద్దాం,” 

“నలుప్ప్ర్క పొట్టి' పెద్ద ముక్కు, చిన్న కళ్ళు, ఫ్ 

“చాల్వాలు; ఊరుకో. లేనిపోని మాటలు చెప్పి నాకు 

కోపం “తెప్పించకు” అని అక్కడనుండి వెళ్ళిపోయేవారు సులీ 

లమైగారు, 

రమేశుకి పెళ్ళి సుశీలమ్మగారు చూస్తా నేమోగాని, 
శాంత వ దిప్పుడు! 

కృష్ణమూర్తి అద్దాల వీషవోముందు నిల్చుని దక్కక గా 

బొమ్మే తీసుకుని చూడసాగాడు. 
భార్య మరణానంతరం మొదటి సారిగా అతడి కళ్ళలో 

నీళ్ళు (పవహించసాగాయి, 

రమేశు నామమ్మాాతొనికి చేతిలో పుస్తకం పట్టుకుని 

కూర్చున్నా డు, అతడి కళ్ళు మాటిమాటికి గడియారంవె పే 

చూస్తున్నాయి. 
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వదిన మాట్కా పలుకూ, నవ్యూ అత మవసుక్కు శెలికి 
అల్లకల్లోలం వేస్తున్నాయి. 

ఆమె తన్ను పన్నెం డేళ్ళుగా ఎమగును, అయినా ఆమె 

తన దుడుకు మాటలకు బాధపడుతూనే ఉండేద, అంత సున్నిత 
హృదయ మామెది. వదినతో మాటల మల్లయుద్ధం చెయ్యా 
లంకే వెయ్యి వనుగుల బలం వచ్చేది తనకు కాన్కి ఆమె 

మౌన కలహం సాగించినపుడు మ్మాతం ఓటమి తనదే, 

తన చదువు గురించి, పెళ్ళి గురించి వదిన కెంత అస క్రి! 

ఎవరితోను చెప్పుకో లేని ఎన్నో విషయాలను వదినతో చెప్పూ 

కునేవాడు తను. తన కష్టసుఖాలను ఆమెతో ఇెప్పుకున్నప్పుడే 
రమేశుడి హృదయం తేలికపడేది, 

ఆవెతో ఆశందాన్ని పంచుకున్న ప్పుడు అత్ర* హృదయం 

సంతోపంతో పొంగిపోయేది. 

రమేష్ లేచి నిల్చుని కిటికీనుండి బయటకు చూశాడు, 
ఆకాశంలో తెల్లటి మబ్బు తునకలు తేలిపోతున్నాయి. వెన్నెల 

నేలంతా పరచుకుంది, 

ఒంటరిగా ఒక్క నక్షత మే నీలాకాశంలో. వెలుగు 

తోంది. 

రమేశుడి హృదయంలో అగ్ని రగులొంంది, 
ఏ తప్పూ చెయ్యని, వ పాపమూ ఎకుగని వదిన తేమం 

దరిసీ వదలి ఇంత త్వరగా వెళ్ళిపోయిందెందుకు? 

దేవుడు తనకు (పిశమైనవాళ్ళను తొందరగా తేన దగ్గ 
రకు రప్పించుకుంటాడట. 

ఆ మాటల్లో ఎంతో నిజం దాగిఉందో! 
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దూఖా వేగంతో హృదయం విదీర్ల మె కన్నీటి సము దం 

ఉడిశిపోయి అక్క_డే గడ్డకట్టి, 

రమేశుడికి మంచంమోద పడుకుని వెక్కి. వెక్కి వడవాలని 

పించింది, హృదయంలోని శోకాన్నంతా బయటకు కక్కి-వేసి, 

హృదయాన్ని తేలిక పర్పుకోవాలనిపిం చింది, 

కాని ఏడుఫురాంచే ! 

ఉహుం అతడి కళ్ళనుండి ఒక కన్నీటి చుక్కకూడా 

'రాలలేదు. ఆఖరికి శాంత చితిలో కాలిపోతున్న పుడుకూడా 

అతడి కంట్లూ సీళురావేదు. 

తన తల్లి దం(డులు, శాంత తల్లి దం్భడులూ అందరూ 

శాంతేను తల్చుకుని పెద్దగా శోకాలు పెడుతుంికు రమేశుడు 

మౌనంగా బిక్క-'మొహాం వేసుకుని వడవలేక తల్లిని పోగొట్టు 

కున్న పసివాఢిలా అందరి.వె వు చూస్తూ నిల్పున్నాడు, ఆఖరికి 

వడుసురాక అవమానం పొందినట్టయి తన గదిలోకి వెళ్ళి 

పోయాడు, 

వదిన చనిపోతే ఒక్క బాప్పాంజలికూడా నర్పించ లేడా 
తను! 

రమేశుడి కళ్ళు అగ్ని గుండాల్లా (పజ్యలి స్గున్నాయి, 

చల్ల టి సీళ్ళత మొహం కోడుక్కుందావుని బయటకు 

వచ్చాడు రమేశ్. 

వసారాలో కూర్చుని అందరూ కళ్లు తుడుచుకుంటు 

న్నారు, 

అయితే వదినమిాద తనకు లేన్మిపేమ వీళ్ళ కందరికీజఉందా? 
తనకెందుకు ఏడుపు రావటంలేదు * సప్త సాగరాలు తన హృద 
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యంలో డాగన్యాయి. నాజి కల్లోలాన్ని భ సంగకోకుండా 

ఉన్నాడు ర రమేశ్, | 

ఇం_తె నాకూడా అనసికి వకుపు రావటంలా, 

స్ ౩ సున్న వాళ్ళంవన్నే భూసికూడా అతడి కంట్లో స్కు 

రాలా, దానికి బులు మహ్మోకో భం ఉధృతంగా ఫాంగింగి, 

కాని ఎనకిమోద * 

అందరీ. పట్టుకుని చితస్షాటి, తనూ తఅపగుుగో ట్టుకుని 

నా వనాొలనిపిం చిం గ | 

SS ee అనలు వవెన eee సషూారెందుకు 

వదిన్ని ఆ పల్లెటూ పక తీసుకొని వెళ్ళాళ 2 అక్కడ ఓ మంచి 

డాక్టరుకూడా లేడే! అక్క"; Ge: జబ్బు ముదిరి 

వోయిళడి మిోానే చంపారు వదిన్ని... 

"వెంచట అత జేముంటున్నా డో ఎవ్యరికీ అర్ధంకా లేదు 

అర్ధంకాగానే అందరూ ప. 

రమేఘ్డికి చ్చ త్రలేవుకదా 

“రమేశ్ 4. అంటూ గద్దించాడు తండి, 

రమేశుడి ఉ(దేకం చల్లార లేదు. 

“మూరే చంపారు, ఇక్క-దేఉంశ్సే వదిన్ని మేము చావ 

నిచ్చేవాళ్ళం శాదు జబ్బుకొంచేం ఎక్కు-నయినపుడన్నా 3 5 ఇక్క 

డికి తీసుకునిరాలే చెం'గాకు ? నాకు తెలుసు వదిన మమ్మల్ని 
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చాలా (సేమించేది, మోరది చూసి నహీంచలేకపోయారు, ఆ 

కడుపు నుంటతోశే వదిన్ని చంపేశారు మీరు.” 
ర'మేళడి కంఠస్వరం తారస్థాయి నందుకుంది, 

కృష్ణమూర్తి గదితలువులు నెన్ముదిగా తెకుచుకున్నా యిం 

ఆవేశంలో రమేశుడది గమనించలేదు. మిగిలినవాళ్ళు వం 
చేయటానికీ తోచక శిలాపతిమల్లా ఉండిపోయారు. 

“మోరే చంపింది, ..మోశే చంపింది” అని అకుస్తూనే 

ఉన్నాడు రమేళ్, 

కృష్ణమ ర్హి రమేశుని దగ్గరగావచ్చి, అతడి భుజాన్ని 

గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అప్పుడే అన్న వైపుకు గొగిచూశౌడు, 

“వదులన్న యా. , .ఇతడికి బాగా బుద్ధి చెవాను,వదులు, ,. 

అన్నాడు రమేష్, 

కృష్ణమ రి జవాబు చెప్పకుండా తమ్ముడిని తన గది 

లోకి లాక్కుని పోయాడు, 

వాళ్లిద్దరూ వెళ్ళి పొగానే శేవగిరిరావుగారు: 
“శాంత వాడికి తల్లిలా ఉండేది ఆ దుఃఖంతో విచ్చి 

వొడయిపోయాడు. వొడి మాటలు పట్టించుకోకండి” అనిశాంత 

తం డిని వేడుకున్నారు, 

స్థాణువులా కరార్చున్న ఆయన క్ర ళృనుండి జలజలా 

అ(శుబిందువులు రాలాయి. 

అన్ని గాయాలకూ తిరుగులేని మందు కాలమే, 

శాంత వెళిపోయింది ఆమె వెనుకనే ఆమె జ్ఞాపకాలూ 

నునకబారుతున్నాయి. ఇప్పుడు క్షణక్షణానికి ఆమె జ్ఞాపకాలు 
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ఇంట్లావాళ్ళను చాధ పెట్టినా మునుపటిలా శాంత చేరెత్తగానే 
ఏడుపు రావటం వేను, 

శాంతె [ప్రతినిధిగా ఆమె ఫోటో ఒకటిగోడ నలంకరిం 

చంది, మలెపూం దంప్రతో ఫోటో నలంకరించాడు కృవ్మమూ ర 

సాయంకాలం రమేవ్ ఇంటిక రాగానే గాబరాగా 

అక్కడే నిల్చుండవోయాడు, గోడమోద ఫొటో అతని దృష్టిని 

ఆకర్షించింది. కృప్లమూ రి అప్పుడే ఫోటోకు దండ వేసి కిందకు 

దిగుతున్నా డు. 

రమేష్ ఒక నిముషం తచేకంగా ఫోటో-వె పుమూకోౌడు. 
తరువాతి తిన్న 7” అన్నయ్య దగ్గరకొచ్చి నిల్చున్నాడు, 

“కేబుల్ అున్నిస్ ఆడ్డానికి వెళ్ళావా?” కృష్టమూ ర్తి 

అడిగాడు, 
(క్ వేము 

“మరిం కెళ్క_డికి వెళ్ళావు?” 

“ఊరికే అలాషి కారుకు వెళ్ళాను.” 

కృష్ణమూర్తి ఆశ్చర్యపోయాడు. రమేష్ ఒక రోజూ 
ఆట మాతం తప్పించుకునేవాడు కాదు, పింగ్ పాంగ్ "నేర్చు 

కున్న కొత్తల్లో క్లాసులుకూడా ఎనొట్టి ఆడేవాడు. పింగ్ పాంగ్ 

అయ, నిదా హారాలుకూడా జాపకం పండేవి కావు, అలాంటి 

రమేస్ ఆడటానికి వెళ్ళ లేదంశేు! 

తమ్ముడు ఓ సమస్యగా కనిపించాడు కృష్ణ మూ =ర్ధికి, 
రమేష్. ఫొటోని పే చూస్తున్నా డు. 

కౌతా లోగా వచ్చింది కదూ? శాంతే లేచి వస్తున్న 

ట్టుం బేమో అనేలా ఉంది,” 
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రమేప్. మృదుపుగా అన్నాడు; “ఫొటో తొయ్, 

అన్నయ్యా.” 

“ఏం బాగా లేదా*ని . 

“ఎంత చావుంకే మ్మాతేం, ఫొటో తగిలించినంత 

మా(తాన వదిన తిరిగి రాదుక్షదా, తీయ్ అన్నయ్యా,” 

“ఫరవాలేదు; ఉండనివ్య'రా,” 

“ఉహుం నీకంతేగా శావాలనుంప్ప్కే నీ గడిలో వేసుకో, 

ఇక్కడ మాతం వద్దు, ప 

కృష్ణమూర్తి ర ఆశ్చర్యంగా తిమ్ముడ్మివై పు చమూశోడు, 

రమేశుడి ముహాం గంభీరంగా ఉంది, 

వదిన్మా మరదుల మధ్యనున్న స్నేహ బాంధన్యాల ఏష 

యం కే ససమూ ర్తి రికి తెలియనిది కాదు అయితే ఈ విశ్వాస 

మంతా ఇంత తొందరగా మౌసిపోయిందాః చనిపోయిన 

నాళ్ళను మరచిపోవటంకన్నా, మంచీ పని వేరొకటిలేదు, కాని, 
ఇంత తరగా, అందులోనూ రమేశ్ శాంతను మరచిపోయాడా? 

ఆమె ఫొటోను _ చూడటంకూడా అతడికి అసహానీయమై 

పోయిందా? : 

కృష్ణమూూ ర్తి నెమ్మదిగా “రక్క-డుంకు నీకు కలిగే నష్ట 

మేమిటి” అన్నాడు, 

రోజూ ఆ ఫొటోను చూస్తుడాలి ఆ బాధ నేను 

భరించ లే నన్న య్యా, ఆ ఫొటో అక్కడి నుండి తీసెయ్యి” 

“అవును లే; శాంత (బతికున్న ప్పుడు, నీకు కబుర్హక్క్యూ 

పనిచేసి పెట్టటానికి కావలసివచ్చింది, ఆమె చనిపోగానే ఆమె 
జ్ఞాప కార్థం ఏడీ మిగలరాదంటున్నావు. తన ఫొటో ఉంకేకూడా 
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భరించలేవా? ఆమె (బతికినన్ని రోజులూ నువ్వు చూపిన స్నేహ 

విశ్వాసాలు కేవలం నటనే అన్నమాట'... 
కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ ఉండగానే రమేస్ గబ 

గబా తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు, రమేశుడి ఈ (ప్రవర్తన 
కృష్ణమూర్తికి అం కా లేదు, 

కడుపుకు అన్నం లేనివాళ్ళు కృశంచివోయినట్టు రమే? 

రోజురోజుకూ చిక్కి-పోతున్నాడు, భోజన పానాదుల్లోను, ఆట 
పాటల్లోను మునుపటిలా అఆసక్రి బే దిపుడు. ఇదివరకు ఒకా 

నిముషంకూడా ఇంట్లో కాలు నిలిచేదికా డతేనికి, ఎప్పుడూ 

తిరగటమే. ఎంతో ఉల్లాసంగా పక్షిలా విహరించే రమా, 

రెక్కలు విరిగిన పక్షి లా అయిపోయాడు, 

భోజనం, టిఫిన్ తినేటపుడుకూడా ఆత్రుకే. తొందరగా 

తినేసి పరుగెల్తేవాడు. కాని ఎప్పుడూ తన దుస్తుల విషయంలో 
అ శ్రద్ద వేసేవాడు కాదు, 

(శావు దువ్వుకోడానికి అరగంట పాకేదిి ఇహ సూటు, 

బూటు కై కుదరటం పెద్ద సమస్య అతడికి, ఎన్నో మాష ఆ 

సమన్నను శాంతే పరిష్కరించేది. దుస్తుల సమస్య తీరాక, 
వదిన---గదిలో (పవేశించి ఆమె వాడే పౌడపను శ్ముభంగా 

రాసుకునేవాడు. సెంటు తన రుమాలకు దుస్తులకు చల్వుకొని 

వదిన ముందు హాజరయ్యేవాడు, 

“ఏలా ఉంది వదినా అని అడిగేవాడు, 

శాంత “బాగున్నావు” అని చెప్పేవరకూ వేధించేనా 

జ'మెని, | 
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“నా పౌడరెందుకు ముట్టుకున్నా వు” అని శాంతఅడిగి లే; 
నా చేతికి అం చేలా పెట్టటం మాచే తప్పూ” అని అతి 

హజంగా తప్పంతా వదినమిాది'కే నళ్లేసి స్నేహితులను కలుసు 

ల! వెళ్ళిపోయేవాడు. 

ఇప్పటి రమేళ్ తో చలనమే లేదు. రాతిలా జడుడై 

పోయాడు, ఇల్లువదిలి కదలటమే లేదు, ఎవుడైనా వెళ్ళినా, 

స్నేహితుల కంట బడకుండా తేప్పించుకుని వంటరిగా తిరుగుతూ 

ఉండిపోయి ర్యాతి పది గంటలకు ఇల్లు చేరుకునేవాడు. మొదటి 

మారు అలా చేసినపుడు ఇంట్లో అందరూ గాబరాపడ్డారు, 

సుశీలమ్మగారు కొడుకు వదైనా చెడు సానాసాల్లో 

పడ్డాడేమోనని అనుమానించారు. 

ఓరోజున రమేశ్ సాయంకాలం నాలుగ్గంటలకు ఇల్లు 

వడలినవాడు ర్మాకతి ఎనిమిదిన్నరయినా 'ఇంటికిరాలేదు, వాడి 

కోసం వచ్చిన శ్నేహీతులులకు జవాబుచెప్ప లేక విసుగుపుట్టింది 
సుళ్లీలమ్మగారికి, 

సుమాఠు ఎనిమిదిన్నర (పొంతాన కాంత రాజ్ స్నేహ 

తుడిని వెతుక్కుంటూ నాలుగవమారు వచ్చాడు, 

6 మ్పేక్ ఇంకా రాలేదా ౪ 
“వేను” 

“ఎక్కడి కెళ్ళాడో తెలుసా ౪ 

“ తెలీదు” 

“జ్యే అయితే వా డొచ్చేదాకా కూర్చుంటాను,” 
అంటూ లోపలికొచ్చి కూర్చున్నాడు, 
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కాంతరాద్ రమేశుడి ఆ _ప్పమ్మితుడు, ఇచ్చేకు నకి అతసి 

దగ్గర ఉన్నంత చనువ్లూ స్నేవామూ, ఆర్మీయకొ మరింకెవరి 

దగ్గరా లేవు, 
౧ 

చదువులో, ఆటపాటల్లో, సినిమా హోల్పులో ఎప్పుడూ 

ఇద్దరూ కలిసి మెలిసి తిరిగేవారు. ఒకరి నొకరు ఏకిచిపెట్టిఉండే 

వారు కాదు, 

కాంతరాజ్ కుర్చీవిగాద కూర్చుని అడిగాడు, 

“రమేశ్ ఎక్కడికళ్ళాడో మిత్ చెప్పలేదా * 
“ఊదు, మాతో అన లేమోొ చెప్పనే చెప్పడు.” 

“నేన కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. మారు గాబరాపడ 

"రాదు 

ఏమి ఆ శుభవా ర్త వినాల్సివ స్తుంచేమానని సుశీలమ్మ 

గారి గుండె దడదడా కొట్టుకుంది, 

కాంతేరాజ్ కాస్పేఫు మాట్లాడకుండా మౌనంగా 

కూర్చున్నాడు. ఉన్న విషయం చెపుదామావద్రా అని ఆలో 

చి స్తున్నట్టుంది అతడి వైఖరి. 

సుశీలమ్మగారు మనసులోని ఆరాటాన్ని ఆపుకో లేక; 

పం 'చెప్పాలనుకుంటున్నా నో దాచకుండా చెప్పు 

బాబూ” అన్నారు. 

ఉం న్పేష్స్కు ఇప్పుడు చేనిలోనూ అస క్షి ఉత్పాహమూ స 
లేదు.” 

“చేనిలోనూ అంజు + 
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“దదువ్లూ ఆటపాటలూ, , .జీవితంలొ నే అతడికి మును 

పటిలా అస క్రిలేదు ఇప్పుడు అసలు మాతో కలసి తిరగటం 
లేదు. ఏదో పరధ్యానంగా ఉంటాడు,” 

“అచేమా నిజమే. మేమూ చూస్తూనేఉన్నాం, కాని, 

నంచెయ్యగలం! శాంత వోయినప్పటినుండి ఆ బెంగతోనే చిక్కి 

నగమయిపోయోడు. 

“అవును. నాకూ అలాగే అనిపిస్తోంది. ఏదో కొన్ని 

రోజులు అలాఉంటాడు; సరిపోతుంది 'లెమ్మనుకున్నాను, కాని, 

పరీక్షలు దగ్గరకొ సున్నా గాన్ని వాడిలో చలనమేలేదు. ఉదా 
వీనంగా ఉండిపోయాడు,” 

ఇలా అయితే వీడు నిజంగా పాసవుతాడా * శాంత 

పోయిన దుఃఖం క డుప్రులో, పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాం మేమంతా, 

ఇంత పట్టించుకుంకే వం గతి నాయనా +” 

“నేనూ అబే అడిగాను, ఇలా చదివితే నువ్వుఎలా పొన 

వుతావని. ప్యాసు కాకపోతే పోయింది, డాక్టర్నయి ఎవరిని 
ఉద్దరించాలీ గనుక నాకు ప్యాసూ, "ఫీలూ రెండూ ఒకకు అనే 

'శొడు. మా (ప్రొఫెసర్ కూడా అడిగారు, వమిటిలాఉన్నా వని,” 

సుళీలమ్మగారి మువహాంలో దుుఃఖవాాయలు అలుము 

కుంటున్నాయి: కాసేప్రు మెదలకుండా ఉండి: 

“మా దగ్గర అస్సలు నోరు విప్పడు రమేశ్ . నువ్వతడి 

స్నేహితుడివి, వాడి మనసులో వీముందో కాన అడిగి తేలు 

సుకో బాబూ” అన్నారు విచారంగా, 



తామర కొలను 89 

“నేనేమో అడుగుతాొననుకోండి. కాని ఇప్పుడలేడు 
మునుపటిలా మనసు విప్పి మాట్లాడటంలేదు. చాలా మారి 

పోయాడు రమేళ్ .” 

“అది నిజమే, (5 మంగా సరిపోతాడులే అనే ఆశతో నే 

అనే నమ్మకంతో నే ఇలా ఉన్నాం.” 

కాంతరాజ్ లేచి నిల్చుని; 

*నేనికవస్తానండి. నేను మాతో ఇలా మాట్లాకినసంగతి 
అతడికి తేలియనివ్యకండి, నేనూ సమయంచూసి _ కదిలిస్తాను.” 
అన్నాడు, 

“అలగే యినా; మోరే అతడిని మళ్లీ మనువ్యుల్లో 

పడేయాలి,” 

కాంత రాజ్ వెళ్ళిపోయాకకరాడా సుశీలమ్మాగారు అలాగే 

కూర్చుండిపోయారు, 
ఇంటికి వచ్చిన కృష్ణమూర్తి చీకట్లా కూర్చున్న తల్లిని 

దూసి; 

“చీకట్లూ కూర్చున్నా వేమిటమా శ్రా అంటూ తనేల్రైటు 
"వేళాడు. 

రమేశ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి ర్యాతి పది గంటలయింది. 

అంతవరకూ కృవ్ణమూ ర్తి సుకీలమ్మాగారూ, శేషగిరి రావుగారు 

అతడి గురించే మాట్లాడు కుంటున్నారు, 

సుశీలమ్మాగారు రమేశ్ రాగానే; 

“కాళ్ళు కడుక్%్కొ-నిరా వడ్డి సున్నా” అన్నారు. 

“నా కాకలిగా తేదమా?.” 
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“అలా అంటావేమిటి ? మథ్యాహ్నంటిఫిన్ కూడా తిన 

లేదు. కా స్త ఎంగిలిపడుదువుగాని రా” అని బలవంత పెట్టారు, 

వృధాగా వాదించడాని కిష్టం లేక వెళ్ళి కంచంముందు 

కూర్చున్నాడు రమేశ్, అన్నం తింటున్న కొడుకువె సుచూళారు 

సుళఖీలమ్ముగారు. 

ఎలా ఉన్న క్యురాడు ఎలా అయిపోయాడు! అతడి 

(శ్రావు ఎప్పుడూ. చెరోదికాచే  ఇన్ర్రీ చెయ్యని పర్దు, వైజా 
మాలు వేసుకునేవాడా ? 

ఫొంశుతనం తొంగిచూసే కళ్ళలో ఇప్పుడు గాంభీర్యం 

చోటు చేసుకుంది. నిండుబుగ్గలు లోతుకుపో మూయి, 

చక్కగా ముసొబయిగాని గుమ్మం దాటని కొడుకు 

చెదిరిన (కావు, మాసినగుడ్లలతో ఊరంతా తిరిగి వచ్చాడు. 
ఏదో చెబుదామని నోటిదాకా వచ్చిన మాటలను అతి 

కష్టంత్ ఆపుకున్నారు సుకీలమ్మగారు, 

కాంతరాజ్ స్నేహితుడి పరిస్థితికి కుమిలిసోతున్నా డు. 

కాని రమేశ్ అతడితో మాట్లాడే అవకాశమే ఇవ్వకుండా 

తప్పించుకు తిరుగుతున్నా డు. 

ఒకరోజు రమేస్ బయటికి వెళ్ళటాన్ని గమనించి, అతడి 
వెనేే బయనే రాడు కాంతేరాడ్, 

“ఎక్కడికి వెడుతున్నావ్ ?” 

“అలా తిరిగి వద్దామని,” 

“పద్య నేనూ వస్తాను,” 

“ను వ్వ్యెందుకూ! చుబుల్ చున్ని స్కు వెళ్ళవా 25 

“నువ్వు వసావా వం?” 
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“నేకు నాకు ఆడాలనిలేదు; నువ్వు నశ్ళేటట్లయి కే 

వెళు” 
“నేనూ వెళ్ళ నీరోజు నీతోనే వస్తాను అంటూ 

ముండికేశౌడు కాంతరాజ్. 

రమేష్ ఇవా చేసేదేమిలేక అంగీకరించాడు, 

ఇద్దరూ హూనంగా చెరువువైపుకు నడిచాము చేరును 

ఒడ్డునవున్న లతాకుంజపు నీడలోవున్న రాతి 'బెంచిమాద కూర్చు 

న్నారిద్దరూ. 

కాస్సేపు హూనం రాజ్యం చేసింది. 

ఆఖకిక కాంతరాజే మానాన్ని భగ్నంచేస్తూ; 

“ఈరోజు హాస్పిటల్కు రాలేచేం*” అని అడిగాడు, 

“ రానాొలనిపించలా”” పరధ్యానంగా బదులు చెప్పాడు 

రమేస్, 
“కులాసాగొ ఉన్నా వా ' 

“నాకం? రాయిలా ఉన్నాను.” 

కాంతరాజ్ ఓ నిమిషం మాట్లాడలా. రమేశ్ చెరువు 

లో నిసిళ్ళవె పే చూస్తున్నాడు. 

నీలాకాశంలో ఒకదాని నొకటి తరుముకుపోతున్న తెల్లని 

మబ్బులు, పొడుగ్లా, ఎదిగిన సర్వీచెట్ర నీడలు జరునునీటితో 
(పతిఫలిస్సు న్నాయి, _ తెల్లటి కొంగలు రెక్కల చప్పుడు చేసు 

కుంటూ పారిపోతున్నాయి. చల్లటి చిరుగాలికి లేచిన చిన్న చిన్న 

అలలచుట్లుూ (పకృలికూడా స్తబ్దంగానే ఉండటంచూాసి, మళ్ళీ 

లోపలికు వెళ్ళిపోతున్నాయి. 
కదమేశ్ { 3 
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“వం 2” గడుసుగా ధ్వనించింది రమేశుడి కంఠస్వరం, 

“లా అయిపోయా వేం నువ్వు ర్ 

“వమయ్యానేం శల 

“కిక తెలియాలి; మునుపటిలా లేవు మరి.” 

“నేను మామూలుగానే ఉన్నాను. నీ కళ్ళకే వమైనా 
జబ్బు నచ్చించేమో.” 

“కాను, నువ్వింత ఉదాసీనంగా వనాడూ (పవర్హించి 

ఎరుగను.” 
“మనం ఆళొ ఆకాంక్షలను పెంచుకోరాదు, అన్నిటి 

కన్నా ముఖ్యమైంగ్కి మమతను అసలే పెంచుకోరాదు రాజూ |! 

ఉన్నచో, మళ్ళీ బాధ తప్పదన్నమాశే, వ్యామోహముంది 
చూశోొను! దీనంత చెడ్డది మరొకటి లేదు. అందుకే నే నికవిాదట 

ఎవరితోనూ స్నేహ విశ్వాసాలను పెంచుకోరాదని నిశ్చయించు 
కున్నాను,” 

చివరిమాట పలికేటప్పుడు రమేస్ గొంతు జీర 
బోయింది, 

ఉ్వూూడు రమేశ్ | బ్రలాంటి విరక్తి "వేదాంతం మన 

లాంటి వాళ్ళకు తగదు, నలుగురతో, మాటామంతీ అంటూ 
ఉన్నాక సహజంగానే _వ్యామాహం కలుగుతుంది, ఇలాంటి 

బంధం మహామహుల ౩ తప్ప లేదు? మనకు సాధ్యమా?” 

“ప్రస్తుతానికి సాధ్యమనే అనుకుంటున్నా మరి, జీవితా 
న్నుండి దూరంగా వుండాలని నిర్ణయించుకున్నా ను,* 

“అది. ప్లికీకిపంద లక్షణం,” 
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“కావచ్చు. కాన్ని నేను మాత్రం ఈ రకమైన జీవితా 

న్నుంసి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణ యించుకున్నా ను” 

రమేష్ మాటలు విని కాంతరాజ్ స్తబుడయి 
పోయాడు. వంచెప్పాలో, ఎలా చెప్పాలో తెలియక కాస్సేపు 
మెదలకుండా ఉండిపోయాను, 

“కాన్సి రమేష్! నే నో మాట చెప్పనా? మనం ఇంకొక 

రికి ఉపకారం చెయ్యకపోయినా, బాధమ్యాతం పెట్టరాదు. ఆ 

విషయమైనా ఒప్పుకుంటావా ణా 

“ఒప్పుకుంటాను.” 

“విప్పుడు నీ పరిస్థితిచూసి మో అమ్మ, నాన్న, అన్నయ్య 

ఎంత బాధపడుతున్నా రో తె౫సాః వాళ్ళంతా నిన్ను (చేమిస్తు 

న్నారన్న విషయం మరిచిపోకు. మో అమ్మై సీమిోద ఎన్ని 

ఆశలు పెట్టుకుందో తెలుసా” 

జశెలుసు? 

“కాన్మి యిప్పుడు నువ్వు నీ కర్తవ్యాన్ని మరిచిపోయి 
ఈ జీవితాన్నుండి పారిపోవాలని చూస్తున్నావ్, ఇది తప్పు 

కాదూ! నీ లక్ష్యం వమిటి * ఈ మారు పరీక్ష పానయి రోగా 

లతో బాధపడుతున్న వేలాదిమందిని కాపాడాలనుకున్నా వే! 
నువ్వు మా ముందు వర్జించి చెప్పిన ఆ ఆదర్శ జీవితం ఎక్కు- 

డుంది రమేష్” 

రమేవ్ ఉదాసీనంగా అన్నాడు; 

“నేను డాక్ట్ర రయి మొతం చేసేది _ఏమిటిలేద్దూ! ఒక్క- 

రమేష్ డాక్టరు శాక్రప్రోతేనేం ? ఈ రో జుల్లో డాక్ట ర్లశేంలోటు? 
ఏకత చూసినా మెడికల్ కాలేజీలూ, లెక... లేనంతమంది 
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డాక్టర్లూనూ చే నొక్క-డిని డాక్టర్ శాలేకపోత్సే (ప్రపంచం 
నిగిపోదు తేవోయ్.” 

“ఏం మాటలురా భాయి అవి! నీ నేర్పు, బుద్ది అందరికీ 

ఉంటాయనుకున్నానా * నిన్ను మన (పొఫెసర్లు ఎంతగా మెచ్చు 

కుశేవారో మరిచిపోయావా! ఈ వృ తిలో నీకెంత ఉజ్వల 

భవిష్యత్తు ఉందో నీకు తెలుసా? నువ్వు ఎంతమందిని కాసా 

డాలో ఎవరికి తెలుసు ౪ 

రమేశ్ వ్యంగ్యంగా అన్నాడు; 
“హు నేనూ. ,. కాపాడటం! అదంతా వట్టి బూటకం 

కాంత్ ! మనం కేవలం మానవ మా(త్రులం, (బ్రహ్మ రాసిన 

దాన్ని తప్పించటానికి మన మెవరం* మనం విధి చేతిలోని కీలు 

బొమ్మ మాత మే, .వెద్యవృ త్తి తి ఉంది చూశావు! అది వట్టి 

నటన, దాన్నుండి (ప్రజలకు వ మాతం (ప్రయోజనం లేదు, 
ఎవరి కర్ణ న్) అనుభవిసారం కే,” 

రమేష్ మాటలకు కాంత రాజ్ తెల్లబోయాడు. కార 

ణం; రమేష్ చేవుడు, విధి, కోర్మలాంటి మాటలను నమ్మేవాడు 

కాగు, ఇది కౌంతరాజ్కు బాగా తేలుసు, 

“అయితే ఈమారు పొసవుతాననే నమ్మకం తేదా$” 

“నేను పరీక్షకు వెళ్ళనే వెళ్ళను; ఇహ దాన్ని గురించి 

బెంగోమో లేదు.” 

కాంతరొజ్ ఈమారు నిజంగానే గాబరా పడ్డాడు, 

రమేష్ చేతిని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని; 

రమేశ్ ! నీ భవివత్తు పాడు చేసుకోకు, నాకోసం, 
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నీకోసం, మోత ల్లీదం[డుల కోనం కాస్త ఆలోచించు అన్నాడు 

అతడి కంఠం రుద్దమైంది. కలు చెమ్మగిల్లాయి. 

రమేశ్ జవాబు చెప్పలేదు, అతడు నిశ్చయానికి తికుగు 
లేదన్న సంగతి అతడి మొహమే చెప్పుతోంది. అని కాంతరాజ్ 
(గహీంచాడు, 

“తొందరపడకు రమేక్ !” 
“నన్నిక్ర నిసిగించి బౌధపెట్టకురా (బవర్ నాశేమా 

అక్క-్లేదీ (వపంచంలో. ఎక్క_డికె నా పాకివోవాలనిపిస్తోంది 

ఇవా ఈ విషయం వక్క-డికి వొది లేయ్.” 

గసీకు నిజంగా ఎక్క-డ్కై నా వెళ్ళాలనుందా? 
“అవను.” 

“పరీక్షలకు ఇంకో నెల రోజులు మ్మాతమే ఉన్నాయ్.” 

“అవను నువు పరీక్షలు బాగా రాయి.” 

“మరి నువోధ€ 
“నా కా జెంగేం లేదు ఊరు వదలి ఎక్కడికైనా మో 

పోవాలని ఉంది” 

కాంతరాజ్ ఇవా ఏమో మాటాక లేకపోయాడు, 

చీకటికాంత తన నాలుగు చెపగుల్లో లోకాన్ని మెలి 

మెల్లిగా కప్పుకుంటోంది, సర్వీ చెట్ల సందులోనుండి సన్నగా 

ఈబఅలు వేస్తూ వస్తోంది గాలి, లతొాకుంజం (పక్కనున్న దీపం 

నుండి కౌంతి మందంగా (పసరిస్తోంది, 

“లహ పెడదామా” అన్నాడు కాంత రాజ్, 

“నువ్వు వెళు. నేనింకా కాస్సేపు ఉండి వస్తాను.” 
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“నిన్నా క్క-డినే వదిలి నేను వెళ్ళలేను నామాట విని, 

నాతో వచ్చేయ్ పే 

అతడి మాటల్లో ఉన్న ఆరాటాన్ని గమనించి రమేశ్ 

నవాండు, 

“నే నప్పటికీ ఆత శ్రహత్య చేసుకోను. చేను వీరికి వాడనని 
అన్నావు, ఆ మాట నిజమే ఒప్పూకుంటున్నా” అంటూ జేబు 

లోనుండి సిగఇట్ తీసి వెలిగించాడు. కాంతరాజ్ విస్మయానికి 

అంతులేదు. అతడికి తెలిసినంతలో రమేస్కి సిగెట్ అల 

వాటు లేదు. 

6 

ఈ అలవాటు ఎప్పటినుండి” 

“ఏదో చికాగా ఉన్నపుడు మాత్రమే,” 

క్యా ర్రేగాన్సీ ఇహ లే వెడదాం అంటూ బలవంతొన 

రమేవ్ని బయలుబేర తీశాడు కాంత రాజ్, 

పరీక్షలు ఇంకా పదిహేను రోజులన్నాయనగా రమేశ్, 

తం(డితో చెప్పాడు 

కక్మమారు నేను పరీక్షకు 'వెళ్ళదలచుకో లేదు నాన్నా,” 
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ఆ మాట విని శేపగిరిరావుగారు ఆశ్చర్యపడ్డారు. 
కదం??? 

“నే నింత్రవరకూ పుస్తకాలు తెరవనైనా తెరవలేదు, 
ఇప్పుడు పరీక్షకు చది వేంత ఏకా(గతకూడా నాకు లేదు, వెళ్ళినా 

చేను పానవను,.”” 

“సంవత్సరమం తొ వృథా కదురా” అని ఇంకా ఆయ 

"నేమో చెప్పబోతుండగా కష్టమూ ర్తి కల్పించుకుని: 

“అలాగే క్రాసీ, వచ్చే సంవత్సరం వెడుదువుగానీ, ఒకటా 

సంవత్సర మే కదా, పో శేపోతుంది” అన్నాడు, 
రమేష్ ౪ జ్ఞ త్రత్రో అన్నయ్య వె ఫు చూశౌడు, 
కాంతేరోజ్ సుశీలమ్మ గారికి ఇచ్చిన మాట (ప్రకారం 

ఆమెక ఉన్న నంగతంతా వివరించాడు: 

“విరా రు కొద్ది రోజులసాశైనా అతడిని ఎక్కడికైనా 
పంపడం మంచిది, ఈ వాతొవరణం నుండి తప్పుకుంకునై నా 

ఈ బాధను మరచి మనిషీగా కాగలజేమోా” 

“ఎక్కడికి సంపుదామంటావ్ ౪ 
“ఎక్కడికె నా సరే, అలా తిరిగి రానివ్వండి, ఈ సంవత్స 

రం చదును పొడయినా సష్షం లేదు, రమేశ్ మానూలు మనిషీ 

కావటమే ము ఎఖ్యరి. క | 

సుకీలమ్మ గారికి ఆ మాట నిజమే ననిపించింది. భర్త 

తోనూ, కృష్ణమూ ర్లితోనూ చర్చించికూడా ఏ నిర్ణయానికి 
రాలేక ఊరుకున్నారు. 

శాంతపోయి మూడు నెలలుకాకుండానే, క అప్తమూ రికి 

మళీ సంబంధాలు రాసాగాయి, 
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మొదటిమారు ఎవరో పిల్ల నివటానికి వచ్చినపుడు సులీ 
లమ్మగారు శాంతను తల్చుకుని వాళ్ళ ఎదుటి నే కంట నీరు పెట్టు 

కున్నారు, 

కాన్కి చనిపోయిన భార్యను తల్చుకుంటూ ఇంకాచిన్న 

వయసులో ఉన్న క ఎ్రివమూ ర్తి ఎన్ని రోజులు సన్యాసిలా ఉండ 

గలడు * 

తన సంసారాన్ని కష్టం లేకుండా గడుపుకోగలిగిన సంపా 

దన ఉంది, చిన్నవయస్సు, వచ్చేపిల్ల సవతితల్లి అవుతుం చేమా 

నన్న భయమూలేదు. 

కృష్ణమూర్తి మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకోవటంలో త ప్పేమిటి ? 

సుశీలమ్మగారు; రావుగారు ఆలోచించుకుని ఓ రోజు 
జ్యానోార్తి దగ్గర ఆ విషయా నెత్తారు. 

“అబ్బాయ్ ! చితదుర్లంనుండి ఎవరోపచ్చారు. వాళ్ళీంట్లొ 

సెళ్ళిశెదిగిన పిల్ల ఉందట. జాతేకం అదీ సరిపోలే...” 

కృష్ణమూర్తి అదిరిపడ్డాడు, ఇంత తంరగా తన పెళ్ళి 

(పస్తావన వ స్తుందని అనుకో లేదతడు. అలా అన్నంతమా[తొన 

తన పెళ్ళిగురించి అతడు ఆలోచించనే లేదనికాగు. మళ్ళీ పెళ్ళి 
చేసుకోకుండా జీవితాంతంఉండి పో లేడన్న సత్యం అతడికీ తెలుసు, 
శేవలం భావుకతశే ఎక్కువ (ప్రాధాన్యత ఇచ్చేమనిపీ.కాదు 
కృష్ణమూర్తి మానవుడికి భావుకత అనేచే లేకపోతే. జీవితం 
నరకం అనిపించే మాటనిజమే. కాని తొకికానికన్నా భావుకత శే 
ఎక్కువ (పాధాన్యతనిచ్చే వయస్సు దాటివోయిందత డికి, 

తం(డిమాటకు ర్ ఎ్రివ్షమూ ర్తి జవాబు చెప్ప లేదు.కొ డుకు 
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మౌనాస్ని చూసి తం తన మాటలవల్ల అతనకి బాధ కలి 

గిందని అరంచేసుకుని; 
“బన్ని రోజులని ఇలా ఉండగలవు చెప్పు?” అన్నాము, 

“జంత తరగా నా చెళ్ళివిషయం ఎ త్తకండ్క, నాకంకొ 

కొంతకాలం అవకాశం కావాలి.” 

ఎప్పుడైనా చెల్లి చేసుకోవాల్సించేగా. ఎప్పుడో కావల 
సింది ఇప్పుడే అయి తేనదేం ?” 

“నిజమే పెళ్లి చేసుకోనని నేననను. కాని ఇపుడే వద్దం 
టున్నా నం తే.” 

ఇంకా కొంచెం నొక్కి-చెపీతే ఒప్పుకుంటాడ్షని తలి 

దండ్రులకు అనిపించింది, కాస, ఒక్కరోజే ఇంకా బలవంతం 

చేయటం మంచిదికాదని ఊరుకున్నా రు, 

కృష్ణమూ ర్తి అప్పటికి తన పెళ్ళీ విషయం మరిచి 

పోయాడు. 

ఇది జరిగిన వారంలో ఇంకెవరో ఆడపిల్ల తంగడి వాళ్ళిం 

టికి వచ్చాక కాఫీ ఫలహారాలయ్యాక వచ్చినాయన శేష, 

గిరిరావుగారితో; 
మా అమా శ్రయికి ఇర-వె నాలుగు వళ్ళునిండాయి. 

మారు ఆలోచించుకుని మా సెద్దబ్బాయికి మూ అమ్మాయిని 

తప్పక చేసుకోవాలి” అంటున్నారు, 

“చరార్రాం మా అబ్బాయేమో ఇప్పుడే వద్దంటున్నా డు” 

ఈ మాటలన్నీ గదిలో కూర్చున్న రమేశ్ చెవిలో 
పడ్డాయి, అతడికి (పపంచమం తా గ్మిరున తిరుగుతువట్రనిపిం చింది. 
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అన్నయ్యకు ఇంకో పెళ్ళి ! అంకేు తనకు ఇంకో వదిన. 

ఈ జన్మలో బది సాధ్యమా ! ! ఇప్పుజేవద్దు అంశు కొన్ని 

రోజులు పోయాక చేసుకుంటాడనేగా ! 

అడెలా సంభవం ? ఇంకో స్తీ (ప్ర్ని తను వదినగా స్వీకరిం 
చటం సాధ్యమయ్యే విషయ మేనా * 

రమేష్ రకం పొంగింది, గబుక్కు-నలేచి బయటకు 
వచ్చి ఆయనముందు నిల్చుని ఆవేశంగా ; 

“పదిన భావాలని ఎన్ని రోజులుగా కోరుకున్నా రుమిోరు? 
తను ఎప్పుడు చనిపోతుందానని కాచుక్కూ-ర్పున్నా రా * వదిన 
చనిపోవాలని దేవుడికి 'మొక్కు-కున్నా రా మిరు $” 

తండి కొడుకుని వారించడానికి (ప్రయల్నించి విఫలు 

లయ్యారు, 

“వెళ్ళిపాండి, మళ్ళీ మా గడప తొోొక్కకండి, వదిన 

చనిపోయి మూడు నెలలుకాలా అప్పుడే ఈ ఇంటిని పెళ్ళింటిగా 

చేద్రామని వచ్చారా మోకు? మో అమ్మాయికి య. 

త దొరక్కపోతే, నూతిలో పడమనండే, అంతేగాని, , 

అంటూ తండివె ఫుకు తిరిగి 

“నాన్నా! ఇకమీదట ఇలాంటి వాళ్ళను ఇంట్లోకిఅడుగు 

పెట్టనివ కండి ఇలాంటివాళ్ళ ఉసురు తగిలే వదిన చనిపోయిం 

"జేమో 1” అంటూనే గబగబా వెళ్ళిపోయాడు, 

ఆ వచ్చినవారికి ఈ గడబిడంతా ఏమిటో అర్థంకాలేదు. 

కాని తము రాక అతడి కయిష్టమన్న విషయం మాత్రం అర్హ 

మయింది. , . రావుగారు, 
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కకాంథం దుడుకు స్వభావం వాడిది మోూరేమో అను 

క్రోకండి” అన్నా, 

= అబ్బాయి యెవముః” 

“మా చిన్న చ్వ్చాయే.” 

“వమంటున్నా రాయిని” 

“ఏం వేదు లెండి అతడి సగభాపం కొంచెం విచ్మితం; 

అంతే కృవ్ణమూ ర్తిక ఇప్పుకస్వుడే పెళ్ళి చేసుకునే అభ్మిపాయం 
లేదు మూ అడసు ఇచ్చి వెళ్ళండి, చేసుకుంటానంశు మోకు 

కబురు చేసాను, స 

ఆలానే అని అడ్రసు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయా రాయన, 

ర్మాతి పెద్ద కొడుకుతో, జరిగిన: విషయమంతా 

చెప్పారు రావుగారు, 

“కృపా! పీకు ఇలా మాట్లాడి కే ఎలా? నంసారమన్న 

తర్వాత నలుగురూ వస్తారు వెడతాను. నోటి కొచ్చినట్టు 

మాట్లాడితే బావుంటుందా? వచ్చేవాళ్ళ తప్పు స్ట్ 

వముందె చెప్పు నీకు పిల్లనిద్దామని వచ్చారు. అది ఏని రమేష్ 
అనరాని మాట లన్నా కు, “ఇదేమన్నా వాన్రంటుందా? ఈరోజు 
కాకపో తే శేపయినా సీఇ పెళ్ళి జరగాల్సిం చేకదా? 

తండి టి. అతడికి మాత్రం తెలియ 

నిదా! 

“హరీ క్ష కూడా వెళ్ళకుండా కూర్చున్నాడు. వాడికి 

మాత్రం వం తో స్తుంది చెప్పు కాంత రాజ్ అనై డు; “కొద్ధి 

రోజులు చేశే ఊప 'వలళ్ళివ_స్తే గాన్సంటుంివసి, నాకూ అదే 

మం చిదనిపిస్తోందో” అన్నారు సుశీలమ్మగారు, 
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“ఎక్కడికి పంప్రుదామంటావ్ ? ఎక్క-డికి వెళ్ళినా మళ్ళీ 

ఇక్కడికే కదా రావాలి?” అన్నారు శేపగిరిరావుగారు, 

“సిన కాని కొన్ని రోజులయినా మార్పు ఉంతే, "లేప 

కుంటాడేమోా,” 

అంతవరకూ మౌనంగా కూర్చున్న కృష్ణమూర్తి ర 

mg ఈ వాతావరణంనుండి కొంచెం దూరం 

పోతేన ; సృ కాస మామూలు మనిషిగా కాగలడేమో! 

అన్న ట్టు బొంబాయి వెడితే వం?” అన్నాడు. 

“అక్ర డెక్క. డుంబాడు*” 

“వున ేపగిరి ఉన్నాడుగా అమ్మా! "కీచే వివరంగా 

ఉత్తరం రాసాను వాడికి, కొద్ది రోజులపాశునా అలా వెళి 

స్టో తరోటు క్రొ త్త మనుష్యుల నధ మధ్య పాత దూఖాన్ని 

నిస స్మరించవచ్చు. | 

“అలాగ కానీ; కాని రమేశ్ వల్ల "చేవనం శేమెనా 
కష్టం కలిగోటట్టయి కే మ్యాతం వద్దు” "అన్నారు శేవనరిరాను 
గాటు 

“కష్ట నేమిటి! అలా అనుకునే సంభావంకాదు వాడిది, 
రోజూ తనతో బాటు “క్లినిక్ కు తీసుకుని వెడితే అదీ ఓ విధంగా 

మంచిబే అవుతుంది” 

ఆరోజు ర్యాతి పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి ఖ్ 
రమేశ్. ఇంట్లోనివ'రంతా ఆ వచ్చిన కొత్త మనివీతో కలిసి 
తనమోద గూడుప్పుకాణి జరుపుతున్న శత్రువులా తపక 
వైపూ చురచురా చూసి తస గదిలోకి వెళ్ళి దభేలున తలుపు 
'వేసేసుకున్నా డు. 
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“భఢ్కేవానికి రారా” అన్నారు సుశీలమ్మ గారు. 
“ఆక్షలివేమ” తలుపు  తెంవకుండానే సమాధానం 

వచ్చింది, 

రమేశుడిని ఎలాగైనా ఆ వాకావరణం నుండి తప్పించి 
వేరే చోటికి పంపాలని ఇంట్లో అందరూ నిశ్చయించారు, ఆ 

విషయం శేషగిరి నుండి జవాబు వచ్చాక నే చెప్పవచ్చునని 

ఊరుకున్నారు. 

కృష్ణమూర్తి ఉత్తరం చూసుకుని శేషగిరి “ర మేష్ని 
తప్పకుండా పంపు. నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకు, ముందుగా వీ 

శై)నులో నచ్చేది తెలిపితే స్లేవసుకు వస్తాము” అని రాశాడు, 

కృష్ణమూర్తి తల్లిదండ్రులతో ఈ విషయం చెప్పాడు. 
సాయంకాలం తమ్ముడిని: 

“రమేశ్ ! నాలుగు రోజులపాటు ఎక్క-డకయినా వెళ్ళి 

వస్తావుటా. నీకు ఇంట్లో ఏమో తోచనట్లుంది” అని అడిగాడు. 
“ఎక్కడికి వెళ్ళుమంటావ్?”, , నే నెక్కడికీ వెళ్ళను, 

బక్క-జే ఉంటాను, 

“అలా కాదు; నీ కిప్పుడు మార్పు కావాలి. మ్మదాసు 

బొంబాయి ఎక్కి-డి కె నాస గే కొద్దివోజులు వెళ్ళిరా, మనస్సు 

కాస కుదుటపడుతుంది. ఈమారు పరీక్ష పోయిందని బెంగెట్టు 

కోకు వచ్చే సంవత్సరం చదువుదుగాని, నువ్వు సంతోషంగా 
వుండటమే మాకు కావలసిందీనూ. ” 

ఏం బదులు చపుతొడా అని కృష్ణమూర్తి ఎదురు 
చూస్తున్నాడు. కాన్మి రమేష్ మాట్లాడకుండా అక్కడినుండి 
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"నెళ్ళిపోయాడు, కౌెండురోజులు క కృష్ణమూర్తి రి తమ్ముడిని కదిలించ 

చేదు. మళ్ళీ మూడోరోజున, 

“పీ ముని నిశ్సయించుకున్నా వ్ జొ అని అడిగాడు, 
ణ్ చ్ నే నెక్క-డికీ వెళ్ళను” ముక్తసరిగా జవాబిచ్చాడు 

రమేష్, 

“కొన్ని రోజులు ఎక్క-డ్కై నా వెళ్ళివస్తే బావుంటుంది.” 

“నేను మోకంతొ భారంగా ఉన్నానా ఏం౪ 

తమ్ముడి మురటుమాటలకు కృష్టమూ రి మనస్సు 

చివుక్కుమంది, అన్నయ్య మొహం నల్ల బడటంచూసి, తను 

అంతమాట అనకుండా ఉండాల్సింది అనుకున్నాడు రమేష్, 

ఫ్... మాకు భారమని నేను చెప్ప లేదురా తమ్ముడూ, 
నీకు మనస్వేమిగా బాగాలేవు, అందుకే జ్ఞాపకాలతో చాద్ధ పెళ్లే 

ఈ యింటి వాతావంణాన్ని వదిలి పెట్టి అలా 'నెళ్ళివస్తే మంచి 

దనిపించింది చెప్పాను; అంతే; ఇష్టం లేకపోతే వద్దు లే” అని క లిప్త 

మూర్తి అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు. 

రమేష్ రెండురోజులు ఆలోచించి ఆఖరికి; 
“అన్నయ్యా! నువ్వు చెప్పించే నిజం. నాలుగురోజుల 

పాటు ఎమైనా తిరిగి వసాను అన్నాడు. 
టట్టు ప్త్పమూ_ రి తమ్ముడిలోని మార్పుకు సంతో షీంచిన్యా 

దాన్ని పెకి కనపడనీయకప 
“అలాగే ఎక్కడికి 'వెళ్ళాలనుకుంటున్నావ్ *” అని 

అడిగాడు, 

“నా కెక్క_డికి వెళ్ళాలనే జోహాకూడా లేదు, నువ్వే 

చెప్పు” 
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ఉండవచ్చు. అలినూ డాక్టశే కనుక నీకూ బాగా కాలక్షేప 
అవుతుందని నా అభి వయం, నువ్వూ ఆలోచించుకో, నీకు 

యిష్టమై చేశే అక్కడికి పళ్లు” అని మాగించాడు కృష్ణమూ రి 

రమేశ్ బొంబోము 'సళ్ళటమే నిశ్నేయమయింది. "కాసి 

అతను నైలు ఎక్కేవరకూ ఎవ్వరికీ నమ్మాకంలేమ. తణత్షణా 
నికి మనసు మావతూ స్పుంబుంది. చివరి క్షణంలో నేను 

వెళ్ళను” అంకే కూజా ఆశ్నన్నపవక్కన్లేను. అదే ఆరాటసడు 

తున్నారు అందక ” 
కృష్ణమూూర్హి శేషగరిరావుగారూ స్టేషనుకు వెళ్ళి రై లె 

క్కి-ంచా రతసిని, 

“డబ్బు కొవాొలంకే రాయి, నంకో చపకకుి” అన్నాడు 

క్ర ఎ్రివమూ_ర 

“రోడ్డు దాకేటప్పూడు జాగ త్త అక్కడ చాలా రద్దీగా 

ఉంటుందిట.” 

రైలు వెళ్లాక, “ఇక తిరిగి వచ్చేటప్పటికి రమేశ్ 

మామూలు మనిషీ అయితె చాలు” అనుకుంటూ ఇంటి 

మొవాం పట్లారు తవ్యడె హొ డుకులు, 

రమేశ్ జంత దూసపు (ప్రయాణాన్ని చేయటం యివే 

'మొదటిమామ, మశకల్ 'క౯*కేజిచదువు ఇలాంటి (ప్రయాణాలను 

చేసే అవకాశాన్ని ఇస్ళలేతేడికి, దసరా, (క్రిస్టమస్ శలవుల్లో 

చ్చీ హితులతో కలసి జోగ్, శివనసమ్ముదం ఇలాంటి ప్రదేశాలకు 

మాత్రమే వెళ్ళివచ్చాడు. 
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నీరాశా నిస్పృహలు మూర్తీభవించిన వాడిలా కని 
వీస్తూ ఒంటరిగా, దిగులుగా (ప్రయాణిస్తున్న రమేష్ రూపం 

తోటి పాల. ఓ వృద్దుడిని ఆకర్షించింది. 
ఆయన కాఫీ దొరికే (పకి నే సీపనులోనూ కాఫీ (ఆగి; 

“మెసూకు కాఫీయే కాఫీ బొంబౌయి వెడికే ఇవా 

ఇంట్లో వావ్లచేసే శచాియె గతి, నాన్మి చూశారూ! తెల్లవారి 

లేవగానే ఓ కప్పు మెసూరుకాఫీ తాగంబే ఉండలేను నేను. 

కాఫీకోనం సయాన్ నుండి దాదర్ వెళ్ళి ఉడుపి హోటల్లో కాఫీ 

(ఆగి వసొను. త్రువాతనే నా బిజినెస్ (పారంభం, wr అనే 

నారు, 

“వం బిజినెస్సూ” అని రమేక్ అడగాలని ఆయన 
వాంఛ, 

కాని, రమేశ్ వమా[తం కుతూహాలం కన నపర్చలే లదు. 

ఇంకో (ప్రయాణీకుడు అడిగాడు. 

తవం బిజినెస్?” 

“వజాలు, రత్నాలు వెండ్కి బంగారం ఊరి నుండి 

ఊరికి తీసుకుని పెళ్ళి అమ్ము కాను,” 

ఆయన మాటలమోద అక్కడున్న వాళ్ళ కెవ్యరికీ నమ్మ 
కం కలుగలేదు. అతడు వేసుకున్న గుడ్డలు ఇకడేం బంగారు 

వ రకుడూ!” అనిపించేలా ఉన్నాయి, 

తోటి (పయాణీకుల మనసులోని శంచేహూం ఇమే కసి 

పెళ్తుశాడు. 

“కను చెప్పుతున్నది నిజమేనండోయ్, బిజినెస్లో ఇలా 

ికుగుతూనే ఉంటామా, ఇప్పుడు నా ఒంటిమోద ఐదువేల 
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రూపాయల బంగారానికి తక్కువ ఉండను. చూపిస్తా నుం 

డండ్,” అంట్యూ తమ చొక్కాలోపలి జేబు కొట్టు విష 

mr, 

“మా అమ్మాయి. సవరసులు ఇలా సంచిలో పెట్టి 

లోపలి జేబులో పట్టి గట్టిగా కట్తుసుంది.. ఆసిల్లే చిన్న 

మ్యూయి నాకు. ఆ ఒక్కా పిల్లకు పెళ్ళీ చేసేస్తే నా బాధ్య్వవ 

తీపోతుంది. చేనంకే ఎంతో (ప్రేమ అమ్మాయికి, బ్రహ మిగి 

లినవాళ్ళంకా, వ... లాభం లేదు, ఈముసిలాడు ఎస్టుడు 

చసాడా, ,. ఎప్పుడు ఆస్తి కాజేదామా అనే కాచుక్కూర్చు 

న్నారు, ,.” మాట్లాడుతూనే కటు విప్పి సంచిళోని సవరసులు 

దో సిట్లోకి పోసుక్రన్నారు, 

కొ త్ర నవరసులు సూర్యుడి వెలుగులో తళతళా మెరి 

శాయి. వాటిని ఒక చేతిలో నుండి మరో చేతిలోకి పోసు 

కుంటూ ఆనందించాడాయన, 

“నేను తిరిగి వచ్చేదాకా శ్లేమంగానే ఉన్నానన్న నమ్మ 

కం ఎవ!కీ ఉండదు. బంగారం ఉందని తెలిసి ఎవరన్నా నన్ను 

ఖూనీచేసి బంగారం కా జేసారని వాళ్ళ భయంలో 

“మారు ఇలా అందరిలోనూ మీదగ్గర బంగారం ఉం 

దని చెప్పటం మంచిది కాదేమా!” ఎవరో అన్నారు. 

“అందుకేగా నే నెప్పుడూ ఫస్తుక్షాసులో (పయాణం 

చెయ్యను. ఎక్ర్యు-వగా మనుష్యులున్న సెశ్టైభోనే ఎక్కు-తాను, 

అయినా మనలో ధర్యం, న్యాయం ఉన్నంత వరకూ ఏం భయం 

చెప్పండి.” 
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*వెసూరులో బంగారం బౌగా అమ్ముడు పోయిందా?” 

ఫరనాలేదు-సుమాకుగా ఖర్చయింది. మహారాష్ట్రంలో 

ముతొలు ఎక్కువగా అమ్ముడు బోతాయి. అక్క-డ వా 

లను కన్నె తికూడా చూడరు...” అంటూ ఆయన మళ్ళీ నవ 
రసులను సంచిలోపోసి, పెశ₹్రళో పెట్టి తాళం వేశారు. 

భారవాిడై దగ్గర 'పడుతూండట' ౩) గమనించి ఆయన నిరా 

న్రత్రో; 
“రక కాఫీ దొరకయి అన్నారు. అక్కడున్న [పయా 

ణీ లందరిలోనూ తేన నవరసులను గురంచి కొం చెంకూడా 

ఆన క్రి చూపని రమేష్ని మాసి: 
“ఎక్క_డిదాకా వెడుతున్నారు” అని అడిగాడు, 
“౫ంబాౌయి,” 

“ఎవరింటికి వెడుతున్నారు ! ఇళ్లేకాడ *” 

ఆయనతో మాటలు కలపాలని ఆస కి లేని రమేష్. ; 

“నాకు "తెలియదు. వాళ్ళేవస్తారు ్లేషనుకు” 
“అలాగా; చదువుతున్నారా ? ఉద్యోగమా 2 
“చదువుతున్నా ను.” 
“ఏం చదువుతున్నారు.” 

“ఎం మ బి యస్, ఫైనల్ ఇయర్.” 

సరి; ఇక ఆయన తన *డయావిటీన్” జబ్బుగురించి వివ 

రించటానికి మొదలు పెట్టారు, 

“నాకు తీపి అంకే (ప్రాణం. జబ్బు కేమో తీపి అసలు 
పడదు, ఏం చెయ్యటమో చెప్పండి, , ౫ 
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ఆయనమాట ముగించటానికి ముంచే రమేస్ అందు 
కున్నా డు; 

“పతీ స్రేవన్లోనూ పంచదారవేసిన కాఫీ (ఆగితే 
మరించజేముంది ? తీపివస్తువులు, పళ్ళుతినకండి. కొంచం కూర 

గాయలు ఎక్కువగా వాడండి, ..” 

“ఆ పాడు గోధుమ అన్నానికి వంకూరలు కలువుకున్నా 
బానండదు. గ డీలా ఉంటుంది,” 

“పా శెన్నేళ్ళండి కల్ 

“అరవై నాలుగు 

సామాన్యంగా నలె వళ్లు దాటాక ఈ జబ్బువస్తుంది. 

మోర ఆ తకువాత ఇరవై నాలుగేళ్టు బాగానే ఉన్నాకుకదా, ఆ 
మాతం వాలదా ? బన్ని రోజులు బాగా (బతికారుగాన్సి, 

బ్రవా చాల్లెండి 

ఆయన మనస్ఫూ ర్తిగా నవ్వారు, 

“నిజమే కాని, (బతికినంత కాలం తినాలిగా మరి, జిహ్వా 

చాపల్యం అంత సుళువుగా పోతుందామరి ?” 

“బతకటానికోసం తినండి గాని తినడానికోసం (బత 
క్క-ం౦డ్మి” 

మోారుచాలా రసవ._త్తరంగా మాట్లాడతారు! బొంబా 
యిలో మా ఇంటికి తప్పకుండారండి అని తన అ్మడసు 

కార్డు రమేష్కిచ్చాడు, 

బొంబాయి చేశేవరకు ఆయన రమేష్ని వదశ్రేదు. 
వకాంతాన్నే కోరుకుంటున్న రమేని ఆయన మాటలు 
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బాలా చికాకు పకచాయి, అతడినుండి తప్పించుకోందామని 

రమేష్ ఎంత మోటుగా మాట్లాడినా; 

“వాలా రసవత్తరంగా మాట్లాడుతారుమోరు” అనే 
వారాయన, 

భోజనం, టిఫిన్ విషయంలో రమేష్ని ఉదాసీన 

భావాన్ని గమనించి తమతోబాశు భోజనమూ అదీ తెప్పించే 
వారొాయన, 

“ఈ వయసులోనయినా బాగా తినాలండి, ఇప్పుడునన్నే 

చూడండి; మో ఈడులో దీనికి మూడింతలు తినేవాడిని, ఇప్పు 

జెనా నేను మోకంికు నయమే.” 

రమేశ్ ఆయన్నుండి తప్పించుకో లేక్ష పోయాడు మాట 

కారి తేనం, గొప్పులుగా చెస్పుకోడం ఎక్కువయినా ఆయన 

మనసు మంచిదని (గహీంచాడు రమేశ్, 

దాదర్ స్టేషన్లోనే దిగవలసిందిగా రాశాడు శేవగిరి. 

స్టేషన్ రాగానే ఆ బంగారు వ రకుడు రమేశుడి కర 

స్పర్శచేసి; 

కోరక వసానండో య్, మళ్ళీ మా అఇంటికి రావటం 

మరిచిబోయేరు” అన్నాడు, 

రమేశ్ కిటికీలో మొహంపెట్టి శేపగిరికోనం వెతికాడు. 
కాని శేవగిరి మువాం ఎక్కడా కనువించలేదు. 

రైలు ఆగగానే, రమేశ్ తన నూటుశేసు చేతిలో పట్టు 
కుని (కిందికి దిగి చుట్టూ మూశాడు, శేషగిరి కనుపించలేదు. 
రమేశుడి హృదయం బరువెక్కింది, బహుశా తన రాక వాళ్ళ 

కిష్టంలేబేమోనన్న ఆలోచన అతడి మనస్సును కించబర'చింది. 
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అన్న య్యమాట పని తను ఇలా రావటం పొరపా 

"ఓమో అనుకున్నా డతడు, అయినా క కళ్ళు చుట్టూ వెదుకుతూనే 

ఉన్నాయి. మరారీ హీందీ, గుజరాతీ, తమిళ భాషలు కలగా 

పులగంగా వినిపిస్తున్నాయి, ఆజనసాగరంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో 

తోచలేదు రమేశుకి, 

“నమస్కారం అన్న మాతృభావలో కంఠంవిని, 

టక్కున వెనుదిరిగి చూళొడు రమేష్, 

అపరిచితులతో నిండిన ఆ జననవు ప పరిచయ 

మున్న er హోయిగా నిట్టూర్చాడు రమేష్, 

“నమస్కా-రం ” 

“ఆయన రావటానికి వీలుపడలేదు. ఫార్యసీకి ఉదయమే 

వెళ్ళారు, నన్నే స్రేషహకు వెళ్ళమని చెస్సారు, రండి వెడదాం.” 

రమేష్ పెళ్తు, పుప్రకోనం బెబ్బ స్పలాడుకుంటున్న 

“హామాల్” లతో మరాఠీలో మాట్లాడ్కి ఒకడిని సామాను 

తీసుకోని చ్చి ముందుకు నడచింది రత్న, 

రమేప్ ఆమె వెంటనే నడిచాడు. 

ఆ గుంపులో చోటుచేనుకుంటూ, రమేశున్కి ఇంట్లోని 

వారి శ్నేమ సమాచారాలు అడుగుతూ నడుస్తోంది రత్న రమేష్ 
ముక్తసరిగా జవాబు చెబుతున్నా డు, అతేడి దృవ్షీ అంతా 

రత్న మిాదనే ఉంది. తను వెనకబడి రత్న కనిపించకవోతే, తను 

మళ్ళీ స సమూహంలో ఒంటరి వాడి నయిపోతౌనన్న ఛ్ యంతో 

ఆమెను అనుసరించాడు రమేప్.. రమేశ్ మైసూరులో దసరా 
ఉత్సేనాలప్పుడు మ్మాత్రమే ఇంతటి జనసమూటహోన్ని మూసి బరి 
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గినవాడు. దసరాలో మేలొ-న్న మెనూరు మళ్ళీ దసరా 

వరకు న న్మిద్రపోయేది. 

రత్న మెట్టుఎక్కి- దిగింది, రమేష్ ఆమెను అనునరిం 

ఇవొద్దు స్టేషన్ దాటి బయటకివచ్చి ట్యాక్సిలో కరార్చున్నా క 

మొదటిమాకు రమేళ్ వైపుకు చూసింది రత్న. 
“సయాన్. . .బస్స్టైప్” అని డై)వరుతో చెప్పి మళ్ళీ 

రమేష్ వైపు తిరిగింది, 

ఉల్లానమే మూ _ర్రీభవించినట్టుండే రమే? (కుంగి 

కృశించిపోయాడు. నిండుగా ఉండే బుగ్గలు వాడిన పువ్వులా 

అయిపోయాయి. కొంకుగా మెరిసే సీ కళ్ళలో గాంభీరకం చోటు 

చేసుకుంది. 

తన దు సుల గురించి కూడా అతడికి (శ్రద్దఉన్నట్టు 

నపడలేదు. తాము మైసూరు వెళ్ళినప్పుడు తనకేమి తోచ 
వ పలకరించిన రమేజేనా ఇతడు అనుకుంది రత్న, 

“కులాసాగా ఉన్నారా మిరు థు 

కిటికీలోనుండి బయటకు మూ స్తున్న రమేష్ ఇటు తిరగ 
కుండానే సమాథానం ఇరుకు 

కరక, క్రి 

హ్ ” బు స. శ 

అతడికి మాట్లాడటానికి ఇష్టంలేదని “తెలుసుకున్న రత్న 
ఇవా అతడిని పలకరించే (ప్రయత్నం మానుకుని వెనక్కు 
వాలింది, 

సయాన్లోని ఓ మేడ రెండవ అంతస్థులోని ఓ స్తాటు 
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లోనే ఉంటున్నారు వాము రత్న ముందుగా వెళ్ళి, తలువులు 

భారా తెరచి; 

“లోపలికి రండి” అంది 

రమేశ్ తడబడుతూ లోపలికి అడుగు పెట్టాడు. 

రత్న మందులూ అవీ ఉంచిన ఓ గదికి రమేశుడిని 
తీసుకుని వెళ్ళి; 

“పస్తుతానికి ఇచే మోగది, ఇల్లు బాలాచిన్నది. మారు 

దేనికీ సంకోచపడకండి నాకు ఉపచారం చేయటం'రాదు. లది 

మొ ఇల్లే అని అనుకోండి” అంది. 

రమేష్ మాట్లాడ లేదు. 

“నీళ్ళు కాగాయి స్నానం చేయవచ్చు” అంటూ రత్న 

ఇవతలికి వచ్చేసింది. 

రమేష్ స్నానం చేశాడు, 

“మారు భోజనానికి లేవండి” అంది రత్న. 

“ేవగిరిని కూడా రానివంండి.” 
“ఆయనకోనం కాచుకుంశు లాభంలేదు. తీరిక చిక్కి 

నవుజే వస్తారు, ఒక్క-రోజు రానే రా రసలు. మోొరూ ర్యాతి 

రైల్లో సరిగా న్ని పోయి ఉండరు, భోంచేసి పడుకోండి.” 

రమేఘ్డికి వం చెప్పాలో తోచలేదు, 

“మారు భోంచేయకపోత్సే నేరు చెయ్యటానికి పీల్రేదు.” 

రమేస్ ఇక మాట్లాడకుండా భోజనానికి కరూర్చున్నా డు, 

ఆమె అన్నిమాటలు మాట్లాడినా తనేమో మాట్లాడ 

లేక పోతున్నందుకు బిడియపడ్డాడు రమేష్, 

ఏమని పలకరించటం? 
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ఆమెకో కూతురుండాలి కదూ! కూతురో, కోడుకో? 

అనుమానంతో చుట్టూ చూశాడు రమేశ్. బట్టల 
స్టాండ్ మోద పువ్వులఫాక్ కనిపించింది, 

కన్పిం అమ్మా యేది?” 

“డికి వెళి ంది” 

అంతే! సప ఏంమాట్లాడాలో అతనికి శోచలా. నంకో 

చంతో సరిగ్గా భోంచెయ్య లేకపోయాడు, ఆమెమ్మాత్రం, .. 
“నాకు సరిగా మర్యాదలు చెయ్యటం రాదు” అంటూనే 

వడ్డించింది, 

అతడు భోంచేస్తుండగానే హాల్లోని ఫోన్ మోగింది, 

రత్న వెళ్ళి రిసీవర్ తీసుకుంది. మాట్లాడివచ్చి; 
“ఆయనే ఫోన్ చేశారు. మిమ్మల్ని గురించే అడిగారు. 

ఇంకో అరగంటలో వస్తున్నారట” అంది, 
రమేశ్ మాట్లాడలేదు. భోజనానికి ఇంకో అరగంట 

ఆగితే చావుండేదికదా అనిపీంచకపో లేదు. భోజనముయ్యాక తన 
గదిలోకి వెళ్ళాడు. 

“ఈ గదినిండా మందుల వాసన బాగా నిండిపోయింది. 

మోకు కాబోయే డాక్ట రేగా! వం ఫరవాలేదనుకుంటాను” 
అంటూ పక్కం సరిచేసి బైటికి వెళ్ళిపోయింది రత్న, 

రమేశ్ పక్క-మిాన పడుకుని అక్కడే పడివున్న మెడికల్ 

జర్న లొకటి చేతిలోకి తీసుకున్నాడు, 

రత్న, రమేశ్ శ్షేమంగా వచ్చి చేరినట్టు సుశీలమ్మ గారికి 
ఉ _త్రరంరాసి పనికురాడి చేతికిచ్చి పోస్టు చేయించింది, 
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అకగంట భ ర్రకోసం కాచుక్క్కూమ్పంది. అతడు రాక 

పోయేసరికి తిను భోజనం చేసేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నపు టిఫిన్ 
(పయత్నంలో ఉండగా కారు సోరన్ వినపడింది, 

"శేషగిరి లోపలికొచ్చాడు, 

6ం్రచ్చేన్ట్ వడీ? భేంచేశాజా?ి 

“కం మోకు కాళ్లు కడుక్కోండి” 

“అతడిని పలుకరించి వస్తాను” అంటూ గది తెలుపులు 

చాడు శేషగిరి, 
గ్గ రమేశ్. నిద్రవోతున్నా డు, 

“హాలో. ..” అన్నాడు శేషగిరి, 
“ని దపోతెన్నాకు. మోకు భోం చేద్దుకుగానిరండి. అతడిని 

చూస్తే ఎనో a రోజులుగా న్మి'చే లేనట్టుగా వుందొ అంది రత్నె, 

"శేషగిరి తలుపు ముందుకు వేసి వచ్చేశాడు. 
రమేష్ నిద్ర లేచేసరికి సుమారు ఐదుగంటలయింది, 

అతడు పండుకొన్న గది పీధివై పు ఉండటంవల్ల కార్లూ, 

(టాములూ, బస్సుల సందడి విపరీతంగా వినిపిస్తోంది. శేషగిరి 
ఇల్లు మెయిన్ రోడ్డులో ఉండటంవల్ల బస్సులు ఆగటం, వెళ్ళటం 

అన్నీ తెలుస్తున్నాయి రమేశుకి, 

వెంటనే మైనూరులోని తన గది గుర్తుకొచ్చిందతనికి, 
(ఆ (ప్రశాంత వాతావరణాన్ని తల్చుకుంటున్నా డుం 

బాల్కనీలో ముద్దరు పిల్లలు మరాకీలో మాట్లాడు 

తున్నారు, తన కర్థంకాని భాషను వింటూ అలాగే పడు 

కున్నాడు రమేష్. (క్రమంగా ఆ పిల్లల సంభాషణ తారస్థాయి 

సందుకుంది, 
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అంతలోగా లోపలనుండి మధురకంఠ మొకటి విన 

బడింది, 

కష 
“వమిటమా??” 

“గట్టిగా శేకలు పెట్టకు. మామయ్య పడుకున్నారు” 
‘45 నూమయ్య!” 

“పడుకున్నా రుగా, లేచాక చూద్దువుగాని లే” 

“ఉహు ఇవుడే చూడాలి” 

“వద్దమ్మా, అరవకుండా ఆడుకోండి” 

వాళ్ళనూటలు మళ్ళీ వినిపించలేదు, కాస్సేపు అలాగే 
పడుకుని, తరువాత లేచి బయటికి వచ్చాడు రమేష్. 

బాలా సేపు న్మిద పోయినందువల్ల అతడి కళ్ళు వరగా 

బరువుగా ఉన్నాయి, 

రత్న కూతురికి జడవేస్తూ ఆ చిన్న పిల్ల తో మరాఠీలో 
మాట్లాడుతోంది. రమేశ్ బయటికి రావటం చూసి; 

“నిద పట్టిందా! ఇక్కడంతా ఒకశుగోలి” అంది, 

“బాగానే న్మిదపోయాను. డాక్టర్ వచ్చారా?” 

“ఆల వచ్చారు. మళ్ళీ ఇపుడే పది నిముషా లవుతోంది; 
బయటకు వెళ్ళారు. మళ్ళీ వడుగంటలకు వస్తారట, రండి! 
మిరు టిఫిన్ తీసుకుందురుగాని.” 

ఆశా కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని రమేశ్ వైపే చూస్తోంది, 

“అమ్మా! మామయ్యేనా[” . 

“అవునమ్మా,” శై 
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ఆశా వల్లీ కుతూవాలంతో మామయ్య వైపు 
చూస్తోంది. రమేశుకి పాపతో వమెనా మాట్లాడా లనిపిం 
చింది. కానీ చిన్నపిల్ల లతో మాట్లాడే అలవాకే లేవతనికి, 
ఇంట్లో తనే చిన్నపిల్లాడు కనుక అందరూ తన్నే కర్ర వాడిని 

చేసి మాట్లాకించేవారు, ఆఖరికి ఎంతో (పయత్నంమోద, 

కుడి వదిలిపెట్టారా *” అన్నాడు. 
65 159 

మళ్ళీ ఇంకేం మాట్లాడాలో తోచక రమేష్ ఊరు 
కున్నా డు, 

రత్ని టిఫిన్, టీ “తెచ్చి రమేశుడి ముందుంచింది. 

“ఎందుకండి ఇవన్నీ,” 

“అలా అనకండి ముందు తీసుకోండి” 

రమేష్ టీ తాగి లేచేసరికి శేవగిరి వచ్చాడు, రాగానే 

కరన్పర్పచేసి; 

“కృష్ట ఎలా ఉన్నాడు! నువ్వెందుకిలా చిక్కిపోయానవ్ ? 

టిఫిన్ తీసుకున్నావా? బయటి. కెక్కడికై నా వెడదామా?” 
అంటూ, (ప్రశ్నల వర్థాన్నే గుప్పించేశాడు రమేష్ మదకు, 

కాని వాటికి జవాబులు ఆశించే స్వభావం కాదలేనిది, 

“వెడ్లదాం, కాని నావల్ల మి? పనులకు ఆటంకం కలగ 

కుండా వుండాలి” రమేశ్ సంకోచంతో అన్నాడు, 

“నా పని శెప్పుడూ కష్టం కలిగించుకోను నేను నా 
కి నిక్ శే పోదాంపద 

“నాన్నా, నేనూ?” ఆశా రాగం తీసింది, 
శ క 
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రమేష్స్ శేపగిరి ఆశా ముగ్గురూ గిరిగాన్లోవున్న 
శేషగిరి ఫార్మసీకి బయలు దేరారు. 

రమేష్ష్ కారులో కిటికీ దగ్గర కూర్చుని సంధ్య వెలుగు 
ఆవరించిన బొంబాయి వీధులను చూస్తున్నా డు. 

మూడు. నాలుగు అంతస్టులుగల ఇళ్లు మొదట కని 
పీంచాయి, ఒకే మూసలో పోసినట్టున్న ఆ భవనాలలో అందం 

కాని వై విధ్యంకాని, విస్పష్టతకాని కనిపించలేదు. చక్కటి 

నలువునుండి తయారు చేసినట్టున్న పూరిపాకల్కు వాళ్ళ 
వంటింట్లోని “బేక్ష డబ్బాలు, జా నెడుచోట్లో గాలికోసం బాల్క. 

నిలో కూర్చున్న ఆడవాళ్ళు; చెట్టు చేను ఆఖరికి గడ్డికూడా 
మొలవని పార్కు. అనిపించుకుంటున్న చోట్లలో ఆడుకుంటున్న 
పీల్లలు అంతొ చశౌడు రమేష్, 

ఎన్నిభాహలు ఎన్ని వేపాలు ? అక్కడ లేనిదేమిటి ? 
ఓ చిన్న (ప్రపంచాన్నే ఇముడ్చుకున్న ట్టుంది బొంబాయి రమేమ్. 
కళ్ళకు, 

శేవగిరి ఫార్మసి ముందు కాకు ఆగినపుడు రమేస్ ఈ 
లోకంలోకి పడ్డాడు, డాక్టరు "రాకకోసం ఎదురుచూస్తున్న 
రోగులు శేమగిరిని చూడగానే లేచి నమస్కారం చేశారు, 

శవగిరి రమేష్ని ఓ కుర్చీలో కూర్చోమని తనపనిలో 
పడ్డాడు, అన్నీ మరిచి తన్మయత్వంతో తనపని చూసుకుంటున్న 
రమేష్ అనుకున్నాడు: “ఇతను మంచిడాక రుల 

శేవగిరికి రాని భామలేదు. రోగులతో ఎవరి ఛావలో 
వాళ్ళతో తడుముకోకుండా మాట్లాడేవాడు. అరగంట కాక 
మునుపే ఆశకు విను తింది, తం(డిదగ్గరకు. వెళ్ళి; 
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“నాన్నా నేను ఇంటికి వెడతాను” అంది. 

“ఎవరితో వడ తావ్?” 
“వాము య్యతో,” 

ఇంకా అపుడే బొంచాయిలోకి అడుపెట్టిన రమేకుతో 
ఆశను పంపేంత ధైర్యం కలగ వేను జేవగి3కి, అదిగాక, రమేళుడి 

రాస్కక్టి, పరథ్యానాన్ని శేహవగిరి కూడా గమనించాడు, 23 

"సేవగం కాంపౌండర్ ది త్రో డిచ్చి వాళ్ళీద్దరిసీ ఇంటికి పంపాడు. 

రమేశ్ , ఆశా ఇంత తొందరగా ఇంటికి వస్తారని రత్న అను 
కోలేదు. ర్యాతి వంట పూర్తిచేసుకుని శేడియో వింటూ 

కూర్చుంది. 

“అమ్మా, శో 

ఆశ గొంతు విని, రత్న; “ఏమిటి ఇంత తొందరగా 

వచ్చేశారు!” అంది. 

“ఆశకు అక్క-డేమి తోచలేదు. ఇంటికి వెళ్ళిపోదా 

మంశ్షే వచ్చేశాం” అంటూ రమేష్ అక్క-డే ఉన్న ఓకుర్చీలో 
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కూర్చున్నాడు. ఆశ తన మరారీ న్నేహితురాలికోనమని పరి 

గె తింది, 

రమేశ్ మానంగా కూర్చున్నాడు. ఆ నిళ్శబ్దతను భరించ 

నేక రత్న, 

“మారు చాలా చిక్కీపోయారు” అంది, 
ఓ నేన్స,” 

ఉనే నా మాతం "తెలుసుకో బేనా వం? మిరు ఇక్క-డి 

నుండి వెళ్ళేలోపల మామూలుగా కావాలి,” 

ఉవ్పీఖ్లేదు! అసంభవం...” రమేశ్ గట్టిగా అరిచాడు, 

రత్న చిరునవ్వు నవ్వింది. 

“మనసుకు మించిందిలేదు, మనం అనవుతుందనుకుం"కు 
అవుతుంది; కాదనుకుంకు కాదు. అంతే. 

“నేను నమ్మను,” 

“మారు కాబోయే డాక్టరు ఇలా అన్ని టికీ వీల్రేదు; 

అబద్దం అంటే ఎలా? చనిపోతున్న రోగిలోకూడా ఆశాభా 

వాన్ని శేళ్త _తీంచడం మూక _ర్షవ్యం. అలాంటప్పుడు మొ స్యవిష 

యంలోనే ఇలా నిరాశ చెందడం న్యాయం కాదు.” 

“నేను డాక్టర్ని కాను,” 

“నిజం? చేను మైసూకు వచ్చినప్పుడు మిరు ఫైసల్ 
ఇయర్, ఎం. బి. లో ఉన్నారనే విన్నానే,” 

“నిజమే కాని నేను ఇపుడు చదవటంలా, చదువు 

పూ ర్తిచేస్తానన్న నమ్మకంకూడా లేదు.” 

కప్పం 
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“ఈ డాక్టరీ కేవంం నటన, (బ్రహ్మా మనకు ఇవ్వని 
రు శ్రి 

ఆయుము మాతం ఏ డాక్షరూ పోయతేకు. ఈ వృత్తి, వుం 

దుల్తూ సర్దికీ _ అంతా వట్లిబూటకంో 

తవ మాటలకు తనే ఆశ్త,ర్నపోయాడు రమేక్ , తను 
ఇన్ని మాటలు మాట్లాగంవి తశ స్నేహితుల. ముందుకాదూ 

మన ॥ 

ఇంచుమించు అపరిచితునావయిన శ్రీ ముందూ బతికి ఆశ్చ 

ర్యం చేసింది. తనేనా ఇన్ని మాటలు మాటాకింది! 
న a ౧) 

ఉంగా” అంటూ రత్న కళ్ళు చెద్షగా చేసుకుని 

నవ్వింది. 
~~. ఆర్ షా జో ఉ చు న! నా మౌొాః. ". నన్ముకం 'బేడా మోకు? ఉన్న దున్న శై 

చెప్పాను” 

“న్జింగా? కాని ఇంత తొందరగా వీ నిర్ల యానికి 

“జీ సలా తొందరపడి నిర్ణయానికి వచ్చే మనిషినికాను, 

ఇది స్యానుభ వంతో చెపుతున్న విపయం ౪” 

రత్న పరీక్షగా రమేశుడి వైపుకు చూసింది, 

పొడుగా “పెరిగాడు రమేక్ నిజమే; కాని మొహాంలో 

మునుపటి అందమూ, శీవీ లేవు. మునుపటిలా తన (డ్రస్సు విష 

యంలో (శద్దకూడా లేవు. సంగా దువ్వుకోని ఉంగరాలజుట్టు 

నుదుటిమోదకు పడుతోంది, వయసుకు మించిన గాంభీర్యం 

అతడికి వింతకాంతి నిచ్చింది, 

“అనుభవమా! ఇంత చిన్న వయస్సులో మి కెలాంటి 

అనుభవం?” 
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“అనుభవానికి వయస్పే కావాలా?” రమేశ్ ఎదురు 

(ప్న వేశాడు, 

“ఎలాంటి అనుభవం అన్నది వయస్సునుబన్లు ఉంటుంది, 

ఇపుడు మోకు కా లేజీ అనుభవాలు తప్ప మేమో అయ్యే అవ 
కాశం లేదు, కాని, మో నాన్నగారికి విషాదకరమైన అనుభవాలు 

అయి ఉండవచ్చు. షై 

“పొరపడుతున్నారు మిరు, చిన్న వయస్పయినంత 

మ్మాతాన విపాదకరమైన అనుభవాలు అయి ఉండరాదా? 

ఎందుక్కా-కూడమి? , , ఉద్వేగంత్ నోటమాట పెగల్లేదు 

రమేళుకి, 

స ఇ 

“దయచేసి ఈ విషయం ఇవా మాట్లాడకండి ప్లీజ్, ,.” 
రమేష్ (బతిమాలుకుంటున్న ట్లు అన్నాడు. 

రత్న మాట ఆపేసి అతని నంక చూసింది. 

ఉద్వేగంతో అతడి మొహం ఎజ్జబడింది. చుదివులు 

అదురుతున్నాయి, అతడు ఇంత ఉ ద్వేగపడ తౌడని రత్న 

ఉఊపహీంచ లేదు. 

“మిమ్మల్ని నొప్పించానా? క్షమించండి” అంది రత్న 

పశ్చాత్తాపంతో ఖ్ 

“క్షమించాక్సినంతే పెద్ద తప్పేమో చెయ్య లేదు మిరు” 

అంటూనే రమేశ్ లేచి నిల్చుని; 

“లా తిరిగివసాను” అంటూ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. 

రత్న అతని "వెనుకనే గబగబా మెట్లుదిగి వచ్చి; 
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“మాట...” అందిం 

చకచకా మెట్టు దిగుడాన్న రమేశ్ సెనుదరిగి ఏమి 

టన్నట్టు చూకోడు, మ 

“మీకు ఈడఊొరి (టాఫిక్ త్ పరిచయం. లేను ఒక్కో 

మారు మేమే తిక్రమకపడీపోతాం, రోడ్డు చాకేటప్పుశు జాగ త 
సుమండి.” 

రమే” మాటాడకుండా దిగి 'వెళ్ళివోయోాడి 

రత్న యోచన్నా కాంతురాలై ఇంట్లోకి వచ్చింది, 

రమేశ్ పరధ్యానాన్ని ౨త్న సూక్ష్యమైన కళ్ళు గమ 
నించాయి, కనుకనే అతను వెళ్ళేటప్పుడు జాగ త్రగా ఉంకమని 

హెచ్చరించటం మరచిపోలేదు 

అనవసరంగా అతడి మనసు నొప్పించాశేమోానని బాధ 

పడుతోంది రత్న మనసు. అలా]! కూూర్సుండీ పోయింది, 

ఆశా ఇంటికి వచ్చి పలకరించినవుడే ఆమె ఈ (పపం 

చంలో పడింది. లేచి, ఆశకు అన్నంెట్టి పడుకో బెట్టింది. తను 

పుస్తకం చేతికి తీసుకుని కూర్చుంది. 

రాతి తొమ్మిదిన్నర దాటినా రమేష్ రాకపోయేసరికి 

రత్న కంగారుపడింది, 

తన మాటలతో అతడి మనస్సు అల్లకల్లోలమయి ఉం 

టుంది ఇహ....[టాములు, బస్సులు తికగే ఆ మెయిన్ 

లోడ్లు గుర్తుకొచ్చేసరికి భయంతో ఆమె హృదయం కంపిం 

చింది 

రమే ఇంకా ఇంటికి రాకపోవటానికి కాళణ మేమిటి? 
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రత్న గాల్రానీలో నిల్చుని బయ టకు మూసింది, రాతి 

తొమ్మిదిన్నర దాటినా సందడ మ్మాత్రం తగ్గ లేదు, 

(టాములూూ, బస్సులు నిలకడ లేకుండా తిరుగుతున్నా 

యనిపించింది. రత్నకు ఎదుపుగా ఉన్న మ్మదాసీ హోటలులోని 

మేనేజర్ “పాన” వేసుకుంటూ, కూర్చున్నాడు, 

రత్న లోపలికి వచ్చింది. తిను నచ్చిన అయిదు నిముపా 

ల్లోనే రమేళ్ కూడా వచ్చాడు, 

“అజ వచ్చారా! మారు ఎంతకి రాకపోయేసరికి ఎంత 

కంగారుపడ్డానసి, * ౨” 

“కంగారెందుకు?” 

Es (ట్రాఫిక్ సందడి అదీ మోకంతగా అలవాటు లేదు” 

“అంత సుళువుగా నేను చావనులెండి” 

మళ్ళీ మాటలు అ విషయంపై పుకే వెడుతున్నట్టు కని 
పించింది రత్నకు, మాట మారుస్తూ: 

“ఎందాకా వెళ్ళారు?” అంది, 

“మాతుంగా మా్కౌ_ట్కు వెళ్ళి వచ్చాను” అంటూ 

జేబులోంచి బిస్కట్ ప్యాకెట్ త్రీస్టి 

“ఆశా ఏదీ?” అన్నాడు, 

“పడుకంది”” 

“శరువాత 

రత్న వ్యా కెట్టు విప్పి రెండు బిస్కట్లు రమే[్డి కెచ్చింది, 

“ఆశకు బదులు ఇప్పుడు మోరు తినండి” 

వధనశేకపోయాడు రమే, 
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కం చేసారా?” 

గారినిహూహా రాకివ్యండి అన్నా కుం మేక్ ౨౫ 

పగిరి రాగానే అంవవ భోజనాలూ అయ్యాయి, సెప్ష 

గిరి ర మెక్ తో కబుర్లకు చూరు 

“ఏం చేస్తావయ్యా బ్రకముంకుః వచ్చే సంవత్సరం పరీ 

తకు కడతావా!” 

రమేక్ ౩ ఏ విషమ మె'తే అక శేదో , అదే విషయం 

మాటల్లోకి వచి సంది. 

“చూడాలి; నేనింకా ఏదీ నిశ్చాయించుకో లేదు.” 

“ఒద్దులే అచేం బెంగ పెట్టుకోకు, కొన్ని వోజులు 

వ్రత్య-డ హోయిగా ఉండు. య మ్ క. అనుకో నా 

పనుల ఒత్తిడివల్ల 'నేను నీతో ఎక్కువసేపు గజప లేకపోవచ్చు 
కాన్కి రత్ని ఉంటుంది వం జ పెట్టుకోకు, & 

రమేశ్ వం చెప్పాలో తోచక ఊరుకున్నా డు, 

శేవగిరి ఇక పడుకుందా మనుకునేసరికి డోర్ ఇల్ 
(మోగింది, తనే వెళ్ళి తలుపు తీశాడు. వాళ్ళతో మాట్లాడి 

లోపలకు వచ్చి; 

“రత్నా! నేను డాంగే ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను. తేలు 

శీసుకో” అని చెప్పి రమేశుడితో: 

“పడుకోవయ్యా; నాపోసం కాచుకుర్చోకు” అని చెప్పి, 

తన మందులపెమై తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు, 

“న్మిద వస్తోంకు పడుకోండి” అంది రత్న 
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“మధ్యాహ్నం బౌగా న్మిదపోయానేమో; ఇప్పుడు స్నిద్ర 

'రావటంలా, మారు పడుకోండి. డాక్టర్ వస్తే నేను తలుపు 
తీస్తాను.” 

రత్న వెళ్ళిపోయింది. రమేశ్ లెటు అన్నేసి బాల్క 

నీలో నిల్చుని నత్షతాలు లెక్క- పెట్టసాగాడు. 
“శేషగిరి వచ్చేవరకు అలాగే రాతిబొములా ఆకాశం 

నైసుకు చూస్తూ నిల్చున్నాడు రమేష్, శేషగిరి రాగానే తలుపు 

తీసి తన గదికి వెళ్ళి పడుకున్నాడు. అతడి మనసు ఆలోచనలతో 
ఊగిపోతోంది. 

“చేను ఎందుకు వచ్చానిక్క-డికి? ఊరు విడిచి పారిపోతే, 
మనసులో అగ్ని చల్లారుతుందా? ఎంత పొరబాటు . ఆలోచ 

నలతో నే “తెల్లవారింది” 

ఉదయం కాఫీ తాగేటప్పుడు శేవగిరితో అన్నాడు; 
“నేను ఈరోజు వెళ్ళిపోతాను,” 

(బెడ్డు తింటున్న శేవగిరి ఆశ్చర్యంతో తలెత్తి చూసి 
“వమిటీ?” అన్నాడు. 

“నేను, , ,.ఊరికి వెళ్ళిపోదామని, , +” 

“నిన్ననే వచ్చావ్ , ఈరోజు వెళ్ళిపోతావా?” 
కఫ్ $9 

OU ఆ6 

“బాంబాయి చూడవా!” 

“ఏముంది మాడటానికి? ఒకళు సందడి.” 
: “నువ్వు ఇప్పుడప్పుడే వెళ్ళ లేవు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు 

షగీర్కి 

కవం$? 
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“మళ్ళీ చేను వెళ్ళమనేవరకూ (ప్రయాణం మాట తల 

పెట్టకు” _ అంటూ వెళ్ళిపోయాడు శేషగిరి. 

రమేష్ నిస్సహాయంగా రత్నవైపు తిరిగాడు, ఆమె 
వమూ మాట్లాడ లేదు, 

“నేను వెడతాను.” 

“ఇంత త(రగానా? మిాకిక్క_డ కష్టంగా ఉందా?” 

దీని శేమని జవాబు చెప్పాలో తోచలేదు రమేశ్ క. 
“కష్టమనికాదు; నేను మోాకంతా 'న్యూసెన్సు” గా 

ఉన్నా ననిపిస్తోంది. ఊరికి వెళ్ళిపోదామని ఉంది. వెనతాను 

“మా కంచెనీ son తొందరగా విసుగ్షి పించిందా **ి 

“అలా కాదు. * ల 

“ప్పుడు పంపవేం మిమ్ముల్ని. సాయంత్రం సమ్ముద 

తీరానికి వెడదాం, సమ్ముదం చూడాలని "లేదూ +” 

“దాన్నెందుకూ చూడటం, . ౨ 

“దూసితీరాల్సింది సమ్ముదం, (పయాణంమాకే తల 

పెట్టకండి.” 

రమేష్కి కోపం, దుఃఖం పొంగివచ్చాయి. శేషగిరి 

ముందుమాట్లాడాలంజే, సంకోచం అడ్డువచ్చేది. ఎందుకోగాన్చి 
రత్న దగ్గర సంకోచం "లేకుండా మనసువిప్పి మాట్లాడగలిగే 

వోడు, 

“అయినా మధ్య మోాచేమిటి బలవంతం నా (ప్రయాణా 

నికి” 
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పనిచేసుకుంటున్న రత్న చెనుదిరిగి మూసి; 

“ఏలా వెకతకారో వెళ్ళండి చూద్దాం” అంది. 

has నన్ను షం చీయండి. 

వంపక మిమ్ముల్ని రల అశ్లేపెట్టుకంటా మను 

కున్నా రా * తప్పకుండా పంవుతాం. అన్నట్టు ద్రిక్క-డి వంట 

నచ్చిందా మోకు ?” 

“ఏదో ఒకటి ఆక వుతుంది కాబటి తినాలి; అంతే, 

చేను అలా తిరిగి వసాను,” 

కాలా ప ఉండి, అనవసరంగా ఇప్పుడెందుకూ 

వెళ్ళటం * నిన్నటిలా నన్ను భయ పెట్టకండి,” 

“నిన్న మిమ్మల్ని భయపె ట్లానా ₹ 
“అవ్రును, నేనన్న మాటలకు అనే మోకు నొచ్చు 

కున్నారు. అందుకే అంత భయపడ్డాను, ఇంకాస్పేపటిలో మీరు 
రాకపోయినట్టయితే నన తుక్కు టూ వచ్చేదాన్ని, ఈరోజు 
మాత్రం త చేయకండేం.” 

“వేను” అన్నాడు రమేక్స్, 

తను పొద్దుకు సరిగ్రా ఇంటికి న స్తేనేం, రాకపోతే జం? 

ఎందుక్రంతగా పట్టించుకోవాలి అనుకున్నా డు రమేష్, 

సాయంత్రం దాదర్ బీచికి ee సిద్ధమయింది 
రత్న, రా£ వంట తొందరగా పూర్తి రి చేసుకుని ఆశకు మంచి 
గుడ్డలు చేసి తనూ చీరమార్చుకుని ర రమేశ్ గదిలోకి వచ్చి; 

ఉ-వెక్షదావూ * అంది, 

“పదండి” రమేక్ ఎలాఉన్నాడో అలాగే బయన్టే రాడు, 
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“మా రింకా తయారద లేకు, ==” 

“లలా వస్తాను” 

ఏమో చెప్పాణనక్ను రత్న. ఆ (పపయత్నం మాను 

కున్మి తలుప్పకు తాళంవేసింది ము గురూ బయ ee 

bie “నడదామా ౪ నవే స! 

రమేష్ బులు చెప్పకమునుపే ఆశా: 

“బస్సులతో చెడడామమ్న్మా” అంది, 

వాళ్లు వీచి మేశేన్రకిక సుమాకు ఆన. గంటలయింది. 

ల్గించు సము[దపు గాలికోసం జనం 

పున్నా ఎం మం 

ఇసుకలోకి ౬కుగు పెటౌచే, ఆశా అఆనంవంతో గంతు 

"లేసింది ఇ్రసుకలోనుండ్ se శంఖాలు ఏరి దాచమని 

తల్లి చేతికిచ్చింది. 

రత్న ఇసుకమిోవ కరాశ్ను,ంటూా కనేషతో ; 

“బు నికే కూర్చుంటాను, కావాలంకు మీరు 

అలాగే తిరిగిరండి” అంది. 

బక రేద్కూ నేనూ ఇక్కడే కూర్చుంటాను” అంటూ, 

తనూ కహాూయ్బెన్నా డు, 

ఆశ గంతుశేన్తూ నీళ్ళ దగ్గరకు య రత్న : 

“పిళ్ళ దగ్గరగా - వెళ్ళకు” అని *ేక “చేసిం 

“అలలు “మాసాన అంది ఆశౌ, 
“దూరంనుండే చూడు; దగ్గరగా వెళ్ళకు,” 

రమేశ్ చేడివేలితో ఇసుకమిోడ గీతలు గీన్తూ కూర్చు 

Oa నసుకు జ వ 
Re 

గుంపులు గుంపులుగా వ ౫ 

స్థ 

న్నాడు 
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సమ్మునుడు ఆనందంతో ఉప్పాంగుతున్న ట్టు అలలు ఎెగి 

శెగిరి పడుతున్నాయి నీలిరంగు అలలు ఒకదాని 'వెనకొకటి 
తరుముకొంటూ, ఒడ్డును చేరక మునుపే నవ్వుల పువ్వుల్ని 

"వెదజల్లి నట్లు, పత్రిని విరజిమ్మి అతి వేగంగా వనక్కు- వెళ్ళి 

పోతున్నాయి. 

అ స్తమిస్తున్న సూర్యుడి సంధ్యాకిరణ కాంతి పరిగౌెడు 

తున్న తెలీమబ్బులమోద (పఠిఫలించి బంగారు తునకలకు వనీలా 

కాళంలోకి విసి రేసినట్టు కనిపింప చేస్తున్నది. 

ఉప్పునీళ్ళ 3" చేదుమ్మాతను మింగినట్లు ఫఘోపహపెడు 

తున్న అలలను జగుప్పతో చూనొడు రచనే, సమ్ముదంలో 

సౌందర్యం కాన్ని, రమణీయత కాని కనిపించ లేదనికి. 
“ఏలా ఉంది సము(దం?”” రత్న అడిగింది. 

“నేను సము(దాన్ని చూడటం ఇదే మొదటివారు. 

కొని, నాకేమి ఆశ్చర్యంగా లేదు. కొత్తగా అనిపించటమూ 
లేదు.” 

“పాకు ఎక్కువగా ఇంగ్లీషు పీక ర్ చూస్తారా?” 

రత్న (పశ్నవిని తలెత్తి ఆమెవెవు చూశొడు రమేష్, 
చేతితో చెయ్యి వేసుకొని నడుస్తున్న జంటను తంగా 

చూస్తోంది రత్న, 

గతించిన మధుర స్వప్నాల తియ్యటి స్మ సతి ఆమె కను 

రెప్పల వెనుక దాగివుంది, 

“అవును, ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూస్తాను అలా 
అడుగుతున్నా రేం?” 
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“నమ్మడం మోకు (కొ తగా కనిపించటం లేదన్నా రుగా, 

అందుకు చెబుతున్నా, 'వన్నెలర్మాతిలో రీసారి ఇక్కిడికివచ్చి 

చూడండి, అప్పుకు మోకు సమ్ముదపు పరిపూర్ణ సౌందర్య 
దర్శనం కలుగుతుంది.” 

“సౌందర్యానికి మీారంత (వాధాన్యత నినారా ర్ట 

“ఎవరయినా అంతేకదా, సమ్ముదాన్ని శభరాడాలని 

ఎంతోమంది వస్తారు; కాని, బురదనీళ్ళను చూడాలని ఎవరై నా 
వెడతారా ? పున్నమి వెన్నెలలో భాల-నీలో గంటలకొద్దీ 

కూర్చుంటాం. అబే అమావాస్య చిమ్మశచీకటిని చూడాలనీ 
ఎవరై నా ఉవ్యిళ్ళూకు'తారా ఫై అంది రత్న, దూరంగా వెడు 

తున్న దంపతులమిోదనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి. 

“పూర్ణిమ ఇంకో ముఖమేకదా అమావాస్య ?” 

“స్జమే కాని లోకులు వెతికేది ఒక్క. ముఖంకోనం 
మాత్రమే” i 

“నేను మాతో వకీభవించలేను. వికారమన్నది ఈ 
(ప్రపంచంలో లేనేలేదు. సృష్టిలో (పతివన్తువుకూ (పత్యేక 
సాందర్యముంటుంది. అమవసిర్యాతి నలుపు పూర్ణిమ కెక్కడి 

నుండి వస్తుంది, 

రత్న పర థ్యానంగా “అదీ నిజమే అంది 

రమేష్ వేళ్ళు ఇసుకలో గీతలు గీస్తున్నాయి. రత్న 

అటువెపు చూసి; 

“మూరు డాక్ట రవనని అన్నారుకదూ?” అంది, 
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“కాని వరు తప్పకుండా డాక్టరవు తారు. కొవాొలంకు 

చేను రాసిసాను. 
“నేను చదువు పూర్తి చెయ్యకూడ దనుకున్నాను శద్యా; 

డాక్ట'ర్నెలా అవుతాను?” 

“మారు చదివి తీక తారు” 

ఎలా చెప్రుతునా సరు మా” 

రత్ని ఇసుకలో రమేష్. గీసిన బొమ్మవెవు చూసింది 
రమేవ్. మాట్లాడుతూనే ఇసుకమోద మనిషీ అస్థిపంజరవు 

బొమ్మా గీశాడు 

"కమ మనసులో, ర కృప (పతీక ణంలోనూ డాక్ట్ర రుగా 

కావాలనే కాంక్ష నిండిణంది తాత్కాలికంగా, ఆ కాంక్ష 

మోద ఉదాసీనత తెరపడింది, అంతే.” 
తప్పుచేస్తూ దొరికిపోయిన కరాడిలా గబుక్కున 

బొమ్మ చెరిపేసి కొంచెం కోపంతో; 
“నా (పతి కదలికనూ అంతగాగమనిస్తున్నా రెందుకూ?” 

అన్నాడు 

“అది నా స్వభావం.” 

పగలల్లా మబ్బుల్లో వనంతొలాడి అలసిపోయిన 

సూర్యుడు సముద్రంలోకి దుముకబోతున్నా డు, 

జన సందడికూడా ఐఎక్కు-వగా నేడంది. 

“ఆశా, ఆశా వదిలి 

రమేశ్ చుట్టూ చూశాడు కొంచెం దూరంలో 

కూర్చున్న సజాతి ' వంజతుత కరాడితో కజుర్లు చెబుతోంది 

ఆశా, ఆంగ్లో ఇండియన్ కరాడొకడు జూలు కుక్కతో 
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ఆడుకుంటున్నాడు. అతడు నీటిలోకి విసిశేసిన ఎంతిని కుక్క- 

నో ట్ పట్టుకుని తెస్తోంది, 

చీకటి చెలుగుస్టానాన్ని అ(వ్రమించుకుంటోంది. తిను 

జండా రోలు అమ్మేవాళ్ళ షెటోమాక్సా దీపాలు మట్టుకు 

అక్కడక్కడా వెలుగుతున్నాయి. చీకటి మందంగా అవుతున్న 

కొద్ది సమః వప్రు హోరు ఎక్కువ కాసాగింది, 

రత్న తనచేత వాచిని కళ్ళదగ్ధంగా 'పెట్టుషనిమాసి ; 

“లిక పెడదామా 1” అంది, 
“eR? 

ఇద్దరూ తేచి, గుడ్డంకు అంటుకున్న ఇసుకను విదలెంచు 

కున్నారు. 

“ఆశా రామ్మా వెడదాం 

ఆశ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది, ముగ్గురూ వంటికి 

బయ రారు. 

దోవలో బీచికి దగ్గరనే ఉన్న స్విమ్మింగ్పూల్ ను 

మాపించింది రత్న రమేపకి. 

“సక ఈత వచ్చా మామయ్యా” అని అడిగింది ఆశొ. 

“ఊం, చేలమోదే ఈత కొడతాను” అన్నాడు రమేశ్. 

రమేన్తో తిరగటానికి శేపగిరికి తీరికుండేది కాదు, 

ఉదయంనుండి 'రాలివరకూ ఫొర్మసీలోనే ఉండవలసివచ్చేది, 

ఇంటికొచ్చిన తరువాతేకూడా ఎవరయినా వెతుక్కుని వచ్చే 

వారు, 

బొంబాయి చూడటానికి రమేష్కి౫ డ్ అవసరమేమో 

తేదు. కావాలనుకున్న చోటికి వెళ్ళిరాగలడు,. కాని అతడి 
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మనసులోని వ్యథ, పరధ్యానం, ఉదాసీనతలను గమనించిన 

రత్నకు అతడిని ఒంటరిగా పంపాలంకే భయంగా ఉండేది, ఉద 

యం వంటపనీ అవీ ఉండేవి కనుక వెళ్ళబేకపోయీది. సాయం 

కాలాలు వెళ్ళటానికి పీలుగా ఉండేది, మొదటి రెండురోజులు 

ఆశా వెళ్ళటానికి ఉత్సాహం చూపింది, తవువాత విసుగని 

పించింది, తన మరాఠీ స్నేహితురాలితో ఆడుకోవటానిశే ఇష్ట 
పడింది, 

ఒక సాయంత్రం ఆశకు తల దువ్వి పువ్వులు పెడుతూ. 

“ఆనా! చౌప్రతికి వెడదాం వం *”” అంది ఆమె, 

“నేను రానమ్మా; రజినీ, నేనూ ఇక్క-జే ఆడుకుంటాం” 

అంది ఆశా, 

రత్న శేమో కూతుర్ని తనతో తీసుకెళ్ళాలనే ఉంది; 
కాని ఆశొ రానని మొండిేేసింది నే; ఇంటోనే ఆడుకోమని 

చెప్పీ బయశ్రేరింది రత్న, 
“మా రెందుకు (శమపడ తారు! నేను వెళ్ళిరాగ లను?” 

“ఒద్దు; నేనూ వస్తున్నా; ఒక్క-రే వెళ్ళకండి” అని 

తొళం వేసుకుని వచ్చింది రత్న, 

బస్సులో రత్న రమేశ్ (పక్కనే కూర్చుంది. ఈ పద్దలి 
అలవాటులేని రమేష్క్ రత్న అలా కూర్చోగానే సిగ్గుతో 
కుంచించుకుపోయాడు. అతడి సంకోచ (పకృతి చూసి రత్న 

సవ్వింది, 

ఇంకో స్టావులో ఒకనీటు కాళీ కాగానే రత్న రమే 
థ్ త్రో; 
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“కావాలంకు అక్కడికే వెళ్ళి కూర్చోండే కి అంది. 

“వర ఇక్కడే బావుంది.” 
“ఆహా, నంకోచపడి కేనూ” అంటూ న నవ్వింది రత్న. 

రమేష్ మొదట్లో సంకోచపకినమాట వాస్తవమే, 
కాని రత్న పక్కన కూర్యోగానే అతడి మనస్సు శౌంతి సమా 

ధానాలతో తేలిక పడినట్టయింది. అతడి గుండెలమీద ఉన్న 
అగోచరమైన బకువు తనంతట తానే దిగిపోయినట్లనిపిం చింది, 

“లేదు, , లేదు...” అన్నాడతను, 

“కావాలం'కు నేను వెళ్ళి అక్క-డ కూర్చుంటాను.” 

“వెళ్ళండి మాకంత కష్తంగా ఉంకు,” 

రత్న (పక్కకు తిరిగి అతడి మొహంలోకి చూసింది, 

అతడి (కావు ఎప్పటిలా చెదిరిపోలేదు. శ్యుభంగా దువ్వు 

కున్నాడు, దుస్తులూ అంత అన్యాయంగా లేవు, కళ్ళలోని 
గాంభీర స్ట మాత్రం అలాగే వుంది. 

రత్న మనసు కొంచెం "కేలిక్రపడింది. 

“డాక్షర య్యేవారుఇలాకోపించుకో రాదు. మోగే కోపించు 

కుంకే రోగుల గటేమిటి?” 

“నేను డాక్టర్నీ కాను! మోకు రోగులూ కాను.” 
“ఎప్పటికయినా మిరు డాక్టృ రవు తారు” 

'బేదు, ఎప్పటికీ కాభోను అష 

“నేనేమా ఎప్పుడయినా ఒకప్పుడు జబ్బు పడచ్చు. 

అప్పుడు మో దగ్గరతప్ప మరెవరిదగ్గరా మందు పుచ్చుకోనం'కే 

ఆపుజేం చేస్తారు?” 

పన్లు మందివ్వను,” 
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“వేచి మూసాను.” 
“ఆలా 99 

తరువాత వాళ్లేమో మాట్లాడుకో లేదు. చౌపతిబీచిలో 

చాదర్ బీచిలోకన్నా ఎక్కువమంద జనం ఉన్నారు. అపుడే 
చీకటిపడుతోంది, బీచిలో కూచున్న వాళ్ళకు మలబార్ హిల్స్ 

లోని ఇళ్ళ దీపాలు దూరనశక్షతాల్లా నల్ల టి బ్యాక్ (గ్రౌండ్. లో 

రమణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి, అపుడపుడు, ఆరుతూ వెలుగుతూ 
కనిపిస్తున్న మోటార్ అడ్యరయిజ్. మెంటు (పజర్నీ ఆకర్ణి 

సోందె; i 

..... ఎంతసేపయినా రత్న మాట్లాడకపోయేసరికి రమేశ్ కి 
విసుగనిపించింది. ఆమె మాటా పలుకూ గాజుల గలగలకు 

అలనాటుపడిన అతడి మనసు వాటి అభావంతో వ్యాకుల్యగ స్త 
మయింది. 

“మాట్లాడ నేం” అన్నాడు రమేశ్, 
“ఏం లేదు” 

“ఏమిటి కారణం! చెప్పండి.” స 

“కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది | 

“సారిడాన్ వేసుకోండి, అచే తగ్గిపోతుంది,” 

“మందూ మాకూ అంతా బట్టి బూటకం, నేను ఎంత 

'సీఫ్రు తలనొప్పి అనుభవించాలని ఉందో అంతసేపు అనుభవించా 

ల్సించే; తప్పదు.” 

రమేశ్ చటుక్కున రత్నవైఫు చూకౌడు,. రత్న అత 
డినే సూటిగాభూస్రోంది ఆమె క ళ్ళలోని (ప్రశ్నకు బదులు 

చెప్పలేక అటు తీరుక్కు-న్నాడు. 
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“మాట్లాడరేం! కత్న మళ్ళీ కదిలించింది. 
కరు చెప్పినట్లు విశేటట్రయి లేనే వ మాట్లాడ తాను. స 

“చెప్పం, 22 

“సాగాన్ శ్రీను కోండి, 33 

“తలనొప్పితో ? గాధపడేద నేనేగా మో కెంనుకొచ్చిన 

ఆరాటం*” 
జని, ఖ్ ర «2 

ళ్ పు మూ ముంపచొా బడితే జచ్చాపచిగా వండి పళ్లే 

వాళ్ళుండరసీ. .. 

బాలా 

కపజుపుగాచే ఉంది మ్మజాసీ హోటల్. అక్కడ భోజనం 

బాభంట: ' బె 

“కాసి మ్రాచేజి వంట-కుచి దాని కెలా వస్తుంది?” 

“నిజంగా! భోజజంకోసమేనా! ఇంకేమీ లేదా?” 
“చేబ్బు” 

ద్చ్య్యింగా?౫ 

రమేష్ కాస్సేపు ఊరుకుని మళ్ళీ అన్నాడు; 
“మోకు వాధపడటం నేను మూడ లేను” 

“అంక్కు నేను బాధపడుతూ ఉండటం మి కిష్టం లేదన్న 

మూాకుగా?ి 

“అవును,” 

“అయితే మోరే సారిడాన్ తెచ్చి పెట్టండి.” 

రమేశ్ చిక్కులో పడ్డాడు. రత్న ఇంత తొందరగా 
తనను మాటలో ఇకికిసుందని అనుకో లేదు రమేష్. 

అతడి మనసు డోగిస లాడింది, 
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ఆమెకు తలనొప్పయి తే తనకేం? అనుభవించనీ; తనే 

మోత తెచ్చివా లనే పట్టుద లేమిటి! 

“మర తలనొప్పితో చే బాధ్ధపడండి నాకేం” అన్నాడు 

రమే? మొరటుగా. 

క్యంత్రోవంగా అనుభవించగలను, బ్రహ నా తలనొప్పి 

మాట వదిలేయండి,” 
“రత్నా! నన్ను బాధ పెట్టడంవల్ల మి కేం లాభం 

రమేళ్ వ్యాకులంతో అడిగాడు. 
“డాక్లరవకూడదని (ప్రిజ్ఞచేశాశే మీరు? మాకేం 

లాభం? ఎవర్ని ఉద్దరిద్దామని ఈ (పకిజ్ఞచే స్తాకుశ్ణి? 

“నాకు వృ త్తిలో నమ్మకం లేదు.” 
“ల్పన్నేళ్ళూ ఎలా చదివారు! 

“అప్పుడు నమ్మకం ఉండేది, అదీకాక అపుడు, , ౨” 

“అపుడు ఏమిటి?” 

“అపుడు వదిన ఉండేది ఆమె (పోత్చాహమూ ఉండేది, 

కాని ఇపుడు, * ౨” 

“దిసుడు మొ అమ్మా, నాన్నా, అన్నయ్య, నేనూ, మో 

మ్మితులూ ఇంత మంది (పోత్సాహాన్ని వ్యగలం, వదో ఒక 

ఉార్చల్యానికి లోనయి జీవితాన్నే బలిచేయటం నాాయంకాదు. 

పంకా ముందు ముందు మిరు ఎంత గొప్పవారు అవాలని 

ఉందో, ఎవరికి తెలుసు? మిాబుద్ధి, మేధాశ క్కి, జీవితం అంతా 

వ్యర్గం చేసుకుంటారా? మో వదిన ఆత్మకై నా శాంతిని కలుగ 

సీయరా? ఇలాంటి ఆత్మవంచనను చేను ఒప్పుకోను. , .” 
అరచేతులతో కణతలను నొక్కిపట్టుకుంది రత్న, 
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కా బ్రాం నొప్పిగా ఉందా?” 

జర 2౨ 

రమేశ్ కి అమె తలను తన చేతుల్లోకి తీసుకుని కొట్లు 

కుంటున్న నరాలను మృవనువుగా నిమురాలనిపించింది, సహృద 

యుడైన డాకకుకు సవాజంగా కలిగే (ప్రత్మికియ అతని భావన 

“నేను శప్పు ఊరికి వెడతాను” 

“మాము డూరికి వెళ్ళినంతమాా కాన నా తలనొప్పి తగి 

వోదు, అమినా మోకు ఎలా వెడతారో చూసాను. మిమ్మల్ని 

గ దిలో పెట్టి "తాళం చేసేసాను.” 

“రండి వెడదాం”... రమేన్ లేచి నిల్చున్నాడు, 

“కంటి కేనా!” 

“ఉహుం ఇక్క-జే సారిడాన్  దొరుకుతుంబేమో 

“నేనిక్క-జే ఉంటాను. మోకు వెళ్ళి తీసుకురండి.” 

రమేన్ రెండడుగులు వేసి, మళ్ళీ వెనక్కు. వచ్చి 
“చీక్షటిపడింది, ఒక్క-శే ఉంటారా! భయం వెయ్యదూః” 
అన్నాడు. 

“ఇంతమంది ఉండగా భయ మేమిటి?” 

రమేన్ వెళ్ళిపోయాడు. 

రత్న చీకటిలోచే కూక్సుని సమ్ముదాన్నే చూస్తోంది, 
పసిపిల్లవాడి స్వభావంగల రమేశ్ ఆమెను ఆకర్షించాడు 

పరిచయమైన కొద్ది రోజుల్లోనే వర్పడిన ఈ ఆత్మీయత ఆమెను 
ఆకర్షించింది, నిష్క-పటమైన అతడి మొవాంలో వోటు చేసు 

కున్న అసహాయతను చూసినపుడల్లా ఆమెకు అతడిని రశ్తీం 
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చాలి జేనినుండ్కి ఎవరినుండి అనేమాజే లేక. అన్న మనో 

భావం పెరిగింది. 

రత్నను ఆకర్షించింది అతనిలోని మగత. కల్తాకపట 
మెరుగని, తనకు తోచిన దానిని సూటిగా అనే అతడి మన 

_స్తత్వం ఆమెకు నచ్చింది అతడి స్వభావ పరిచయం కాగానే, 

అతడికి అతని వదినతోఉన్న బాంధవ్యపు తీరును ఆమె ఊహిం 
చుకోగలిగింది. కాని అతడి మనసును నొప్పించటం ఇష్టం లేక 

సొంత పేరుకూడా ఎ తేది కొదాము, 

భావుకత అంకే రత్నకు తిరస్కారం. కాని పుడు అబే 

భావుకశకు చెందిన ఓ నిప్పురవ్వ తన హృదయంలో రగులొ-ం 
టున్నదని తెలిసి రత్న కంగారు పడింది, 

చీకటిలో సముద్రం కలిసిపోయింది. మృదునుగా శరీరా 
నికి తగిలే గాలి సమ్ముదుడి ఘోప. తప్ప మరేమో తెలియటం 
లేదు. 

సముద్రంపె నుండి లేలివచ్చే చల్లటి గాలిలో సముదవు 
హోరును వింటూ స్వప్న లోకంలో తేలిపోయింది రత్న, ఆమె 

కవుడు వర్తమానం తప్ప భూతే భవిష్య త్కా-లాల జ్ఞాపకాలే 

"లేవ, 

మళ్ళీ రమేవ్. వచ్చి కూర్చున్న పుజే రత్న మేలుకుంది. 

“కారు కరార్చున్న వోకే మరిచిపోయాను. ఒంటరిగా 

'తెల్ప చీరెలు కట్టుకుని కూర్చున్న ఆడపిల్లలందరి దగ్గరకూ వెళ్ళి 

చూశొను, వాళ్ళేమనుకున్నా రో వమో!” 

“ఇంత తొందరగా 'నేనున్నచోటు మర్చిపోయారా?” 
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“మ్మాత తెచ్చాను” అంటూ, రమే" సారెడాన్ రత్న 
చేకికిచ్చాడు. 

“ఏలా థీసుకోను?ో 

*న్లోట్రో వేసుకుని మింగోయండి,” 
కలో! 

“ఓవ్యా మరచిపోయాను. రండ; ఇక్కడే వదైనా 
పహోటలుకు వెళ్ళీ కాఫీ తీసుకుందాం 

రత్న చేచించి. 

రమేస్ మొండిగా: “ఈ మూత కెచ్చానని నేను 

డాక్టరవబోను మోకు అలా అనుకున్నారం'కే పొరపాటు” 

చౌపకి ఇసుకలో నడిచి రోడ్డుపెకి వచ్చారు * అక్కడ 

నుండి నడిచి వెళ్ళి మరిన్ డై న్ గే హోటల్ కి వెళ్ళారు, 

హోటల్లో “చా? కోసం కాచుకుని కూక్పున్నపుడు 

రత్న అడిగింది. 

“మోకు నేనంకే 'బ్వేషమా ఖు 

“ఛా అలా అని ఎవరన్నారు * అలా ఎందుకనుకుంటు 

న్నారు ఖా 

“ముది నామిోద కసితీర్పుకుంటున్నట్టు చేను డాక్ట రవను 

అంటారెందుకు ? తన ముక్కుకోసుకుని అందకికీచూ పే పీమా్థు 
డిలా మాట్లాడుతున్నారు మిరు డ్మాక్టరుకాకపోతే, మిగతా 
వారికి నష్ట మేమి లేదు, మాకే అపారనష్టంలొ 

“నా లాభ నష్టాల విషయం నాకు చెందింది,” 

కలలా అనుకోండి డాక్టర్ కానక్క-ర్లా. మరేం 

చేసారు ౪ 
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“ఇలాగ ఉంటాను.” 

“అం'కే మా అన్నయ్య, తండి వీళ్ళవికాద ఆధారపడి 

జీవిస్తారన్న మాట,” 

రమేశ్ కాస్త ఆలోచించి చెప్పాడు ఉహుం వదైనా 
ఆశ్రమంలో చేంపోతాను, సన్యాసిగా (బతుకుతాను” 

రత్న చిరునవ్వు నవ్వి; “సన్యాసమా ! అది మోలాంటి 

వారికికాదు” అంది, 

రమేశ్ ఇక సహనాన్ని కోల్పోయాడు, గట్టిగా; 

“ఏం 1 నాకంత  నమయవుం లేదనుకున్నా రా ? నేను 

తల్పుకుంకు ఏదైనా చెయ్యగలను.” 

“మి ఆత్మవిశాంసాన్ని చూసి నాకు చాలా సంతో 

సంగా ఉంది. అదెఆత్మవిశ్వానంత నే చదును పూర్తిచేయండి, 
మనిషికి వై రాగ్యమూ కావాలి, నిజమే; నేనూ ఒప్పుకుంటాను 
కాని మూ మనసు సై రాగ్యపు దారి తొొక్క-డానికి అనువె నది 

కాదు” 

రమేశ్ కేబుల్ మోదకు నంగి రత్న కళ్ళలోకిచూస్తూ 

“న జీవితం విషయంలో తమరెందుకింత (ద్ద తీసు 

కుంటున్నారో తెలుసుకోవచ్చా 1) అన్నాడు. 

రత్న కళ్ళు దించుకుంది, మెల్లి aw 

“అది సా స్వభావం” అంది, 

ళన నొప్పుకోను. నా మొహంభూసీ చెప్పండి, నా విష 

యంలో మో కెందుకింత డేద్ద 25 
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“సిం 'చెప్పమన్నా రా CE 

“కహా, చెప్పండి.” 

“మో రంకే నా కున్న ఆసక్తి వల్ల” 

“ఆస క్తి ఎందుకు * 

“మోరంచు నాకు అభిమానం ఉంది; స్నేవామూడిందీ”” 

రమేవ్ జీవితంలో ఎన్నడూ అనుభవించని అపూర్వ 

మైన అనందాన్ని అనుభవించాడు. అతడి గుండె ఫొట్టుకోడం 
తడితే వినిపించింది. నువుటివమిగాద స్వేదబిందువులు సా 

సా తలనొప్పికోసం మిారెందుకంత ఆరాట పడ్డారో 

చెప్పగలరా ? మూ -వేదాంతరీతొ) “ఆమె కర్మ ఆమె అనుభ 

విస్తుంది అని ఊకుకోలేచేం ఇ రత్న ఎమక(ప్రశ్న వేసింది. 

“మీకు బౌధపడుతూం కు నేను చూడలేను.” 

5 

¢ 
వా కర్శ సంకా. మోరిచ్చే విలువ ఇం జేనన్నమాట. 

“మో ఒక్కరికి మాతం ఆ సిదాంతం అన్వయించదు, 

(ఏం *? ( 

కమం మిాదున్న అభిమానమే దానికి కారణం, 
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చేతిలోచేయి వేసుకుని లోపలకు వచ్చిన పార్సీ: దంపతుల 

వెపు చూస్తూ రత్న “వెడదాం” అంది, 

రమేశ్ యాం తికంగా బయలు చేరాడు. 

ఈ విధమైన నివేదనవల్ల తాత్కాలికంగా హృదయం 
'తేలికపడినట్టనిపించినా భవివ్యత్తులో ఎదుర్కొనవలసిన మనో 
విప్ప వం రత్నను భయ పెట్టింది, 

రమేశ్ ఎన్నిరోజులని తను ఇంట్లో ఉండగలడు ! ఈ 

రోజు కాకపోతే రేసు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు, అతడు వెళ్ళవలసిన 

వాడే కడా! ఎప్పటి విషయమో ఇప్పటినుండి ఆలోచించి 

మనస్సు పాడుచేసుకోవటం ఎందుకని రత్న అనుకున్నా, ఆరోజు 
తెచ్చి పెళ్లువ్యధ భయంకర స్వరూపందాల్చీ ఆమెను బెదరిం 

చింది, 

రమేశ్ వం ఆలోచిస్తున్నా డో నని అతడి వె పుచూసింది, 

రత్నలా రమేష్కి తన అంతరంగాన్ని ఎదురించవలసిన 
అవసరమే లేదు. అతని హృదయం బంధన రహిత మైనది, 

ఆ విధమైన సంఘుర్ష ణనుండి అతడైనా తప్పించు 

కున్నందుకు రత్న మసస్సు సమాధాన పడింది, 

అంతరాత్మలో యుద్దంచేస్తూ పరధ్యానంగా నడు స్తున్న 
రత్నను రెండుమార్లు ర హాచ్చరించాడు.  లంకోమారు 
పక్క-నవస్తున్న కారును చూసుకోకుండా రోడ్డు డాటబోతున్న 

రత్న భుజం పట్టుకుని నిలిపి, మెల్లి గా గద్దించాడు, 

“ఇది మెసూరుకాదు రత్నా, బొంబాయి.” 

రత్న తేరుకుని “వమిటి ?” అంది 
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“తన్ని రోజులూ మోక నాకు (టాఫిక్ గురించి హెచ్చు 

చేసేవే ఈరోజు చేను మిమ్మల్ని హాచ్చరించాల్సి 
వస్తోంది.” స 

“కాకుకీంద పడి భావాలని నొ నొసట రాసిడంకే ఎవ 

రేం చెయ్యగలరు 2 

తను అన్నమాటతొ నే తన్ను మాటిమాటికి "చెప్పు 
తున్న రత్నపెన నమేష్కి బగా కోపంవచ్చింది. అప్పటి 
దాకా తన చేతిలో ఉన్న రత్ని చేతిపట్టును మరింత బిగించాడు, 

“ఇవా జ్యాగత్తగా సడుస్తాను అంటూ చెయ్యి విడి 

పంచుకుంది రత్న, 

దోవలో నడు స్తున్న స్ట్ చిన్న పిల్లను చూడగానే 

రత్నేకు ఇంట్లోఉన్న ఆశ గు ర్దుకొచ్చింది. దాంతో అడుగులు 
కూడా "వేగంగా పడసాగాయ్. 

రమేశుకితో స్నేహమూ, ఆత్మీయతా బలపడినట్లు అని 
పించగానే, రత్న అతశినుండి దూరమవాలని (పయల్ని ంచింది, 

అతడి స్నేహాన్ని ఆమె కోరుతున్నా. కేవలం స్నేవాంతోనే 

తృప్తి పొందక ఇంకా ఏదైనా కావాలని కోరుకునే తన మన 
స్పును మొదటినుండి తన అధీనంలో ఉంచుకోవటమే ఇద్దరికీ 
మంచిదని ఆమెకు అనిపించింది, 

జీవితంలో అంత ఎక్కువ పరిచయంలేని రమేశ్, భవి 

స్యత్తుని గురించి అంతగా ఆలోచించేవాజేకాదు. రత్న స్నేవా 
సౌజన్యాలు తసకు దక్కా-యి. అది అతని మనో మందిరపు 

'మొదటిమెట్టు, అక్కడ అడుగుపెట్టిన అతడి కోర్కె. ఆమె 
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స్నేహా విశ్వాసాలను ఎప్పటికీ తనవిగా చేసుకోవాలనే వరకూ 
పోయింది, 

రత్న స్నేహ విశ్వ్యాశాలు ఇప్పటి కేమో అతనివే కాని, 
అవి తనొక్క_డినే కావాలనే ఆకాంక్ష అతడిలో చెలేగింది, 
దానిని సాధించలేని తన జీవితమే వ్యర్ధ మనిపించిం దతనికి, 

మెకి ఎక్కిన కొలది అగాధంలోకి పడిపోతానన్న ఊహే 

కలగలే దతనికి, 

"శేషగిరి ఇంటిలో రెండు రోజులుండి వెళ్ళిపోవలసిన 

అతిధి తను, కాని వ విషయాన్నీ ఆలోచించలేని అగడి ముగ్గ 

మనస్సు ఇంకొక మనసనే గాలంలో చిక్క-సన్నప్పుడు భవి 

వ్యత్తును గురించి ఆలోచించాలన్న (పయత్న మే చేయలేదు, 
కాన్సి పగలూ ర్మాతి ఇదే ఆలోచనతో కొలిమిలోని 

ఇనుములా కాలిపోతుంది రత్న. తనకు భ ర్హనుండి నవిధమెన 

రక్షణ కాని, సాంత్వనం కాని దొరకదనీ రత్నకు బాగా తెలుసు, 

ఆమెకు ఆనరా ఆక ఒకతే. 

కాన్మి తన విమయాలకన్నా రమేశుడిని గురించిన బెంగే 

ఎక్కువగా ఉంది రత్నకు, అతడు అసలే దెబ్బతిన్న వాడు. చిన్న 

ప్పటినుండి ఎంతో గారాబంగా "పెరిగిన అతడికి అనుకోకుండా 

తగిలిన వదిన చావు దెబ్బతో అంతవరకూ ఉన్న శాంతి 

సౌఖ్యాలను కోల్పోయి జీవితంలోనే వ ఆస క్రి లేకుండాపోయింది. 

మునుపటిలా జీవితంలో ఆస క్తి కలిగించాలనే ఆశతోనే 
పెద్దవాళ్ళు అతడిని బొంబాయి పంపారు. 

నారి ఆశలు ఫలించేటక్లు ఉన్నాయి, 
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రమేష్ ఇప్పుడిప్పుడే జీవితంలో ఆస కిని కనబరుస్తు 
న్నాడు. కాని ఈ ఆసక్తీ పరిశామంవై పు అతడి దృష్టీ వోనే 
లేమ 

తెల్ల వారాక నయినా స్వప్నానుండే మేల్కొ-నక 

తప్పదుకదా ! 

అలా అః మేన్ వివయంలో ఉదాసీనంగా ఉండ 
"లేకపోయింది రత్న, దీనికి మారుగా అతడిమిది (ప్రేమ, కరుణా 

విశ్వాశాలు శెండింత లయ్యాయి. 

ఒక్ శుక్రవారం రత్న : 

“ఈరోజు మహాలక్ష్మీ దేవాలయానికి వెడదాం” 

అంది, 

“నాకు చేవుడంకే భ క్రిలేదు.” 
“డేవృడుకాదు చేవతి అంటూ సరిదిద్దింది రత్న. 
"జేవుడిమోద భ శ్లీతో కాకపోయిన్మా, రత్నతో వెళ్ళ 

వచ్చునుకదా అని ఒప్పుకున్నాడు రమేఖ్, 

“ఆశా! గుడికి వెడదాం రా అని పిల్చింది రత్న, 

ఆటలో మునిగిపోయిన ఆశా రానంది. 

(టామ్కు బస్సుల గద్దీనుండి దూరంగా ఉంది దేవా 

లయం, చేవాలయ (వాకారం దగ్గరకు రాగానే అక్కడ పూలు, 

అగరుబత్తులు, కొబ్బరికాయలు అమ్ముతున్న పిల్ల లు వీళ్ళను 

పిలువసాగారు, 

రమేకొ ఒక పిల్లను చూపి “అక్కడ కొందాం 
అన్నాడు, 

రత్న పూజా సొమ్మగి తీసుకొంది, 
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చేవాలయంలోోకి వెళ్ళేముందు రత్న; 

“మీరు ఆ అమాయి దగ్గశే ఎందుకు కొనాలను 

కున్నారో తెలుసా? 

“చెప్పండి.” 

7 అమ్మాయి మిగిలిన వారికన్నా అందంగా ఉంది, 

ఇప్పుడయినా ఒప్పుకుంటారా సౌందర్యం అందరినీ ఆక రి 

స్తుందని.” 

దేవాలయంలో పూజ చేయించుకుని బయటకు వచ్చా 

రిద్దరూ,... 
“దేవిని వం కోరుకున్నారు? రమేశ్ అడిగాడు, 
“సమ్ముదం దగ్గరకు "వెడదాం, అకడ అంతౌ చెప్పు 

“తాను” అంది రత్న, 

"దేవాలయం వెనుకభాగంలో రాళ్ళకు కొట్టుకుని హోరు 
bas సమ్ముద్రం దగ్గరకు వెళ్ళారిద్దరూ. ఎండిన ఆకుపచ్చ 

రంగుతో నున్న రాళ్ళమిాద నడిచి కొంతదూరం వెళ్ళారు, 

రత్న తొడుక్కున్న ఎత్తుమడమల జోళ్ళు పొచికట్టిన 
రాలిమోదికి అడుగు పెట్టగానే జారి రత్న పపం. 

రమేశ్ ఆమెను గట్టిగా పట్టుకున్నా డు. 

“వదలండి ఇక జాగ త్తగా వస్తాను రత్న విడిపించుకో 
బోయింది, 

“మిరు పడ్కి కాళ్ళు విరక్కొ-ట్టుకుం'కే నాశకేకడా చెడ్డ 

“మో శెందుకొస్తుంది చెడ్డ పే పేరుల 
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“మీకు నాకోనమే ఇలా వస్తున్నాము. నావల్ల మోకు 
కష్టం కలగరాదు.” 

రత్న ఒక్క- నిముషం ఆగి, 

“మనస్సు భగ్న మయ్యేటంవకన్నా కాళు విగటమే 
మంచిది” అండి, 

గమేష్ తన చేతిపట్టు వదళశ్లేదు. రత్న మాటలు తెసకు 
పినిపించనళు నటించాడు, ఇద్దరూ నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ 
వెళ్ళి నీళ్ళ వుధ్యలోవున్న ర్డీ రాతిపై న కూక్కున్నా ఏ, సము 

(దపు నీరు రాతికి కొట్టుకొని మళ్ళీ తొందరగా వెసక్కు.. వళ్ళి 
పోతోంది, 

వాళ్ళలాగానే మిరింకెంతో మంది అం్యాట రాళ్ళె న 
కూర్చుని (పకృతి సౌందర్యాన్ని తిలకి స్తున్నారు, 

వాతావరణం అకస్మాత్తుగా గంభీరంగా చూరిపోయి 

నట్టు అనిపించింది రమేళ్ కు; 

“దేవిని వం కోరుకున్నారు!” ఆని అడిగాడు. 
ఇసుకలో తలదూర్చి వాస్తవికత నుండి పారివోవాటను 

కొనే నిప్పుకోడి బుద్ధిలాంటిది రమేసెద్మి 

“అది నా రవాస్యం; మీాకెందుకూ?*” 

“నాక చెప్పరానిదా 1” 

“అలాఅని కాదుగాని, మూరు అపార్థం చేసుకోరుకడా?౫ 

“చేసుకోను; చెప్పండి,” 

కరమేషకి మంచిబుద్దిని (ప్రసాదించు తల్లీ!” అని వేడు 

కున్నాను,” 
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రమే కోపంతో అలిగి దూరంగా జరిగి కరార్పు 
న్నాడు. 

“నాలో అంత చెడ్డబుద్ధి మోాశేం కనిపించింది?” రమేష్ 
అడిగాడు, 

త సమ(ద్రం ఎంత విశాలంగా ఉందో, మ్ చెడ్డ 

బుద్ది కూడా అంతే విశాలంగా ఉంది,” 

రమేష్, అ _నమిస్తున్న సూర్యుడివంక భరాస్తూ; 

“నాలో కొంచెం కూడా ఘుంబబుది లేదంటారా? అని 

అడిగాడు, 

“ఉహుం, ,. లేదు 

“ఫోన్ ఆ ఇడ్డబుద్దు చేమిటో చెప్పండి, కనీసం సరిదిద్దు 

కోవటానికి (పయల్ని సాను” 

“చెప్పనా, ,. మొదటిది...” అంటూ, రత్న వేళ్లు 

మడిచి చెప్పసాగింది. 

“బూది అతి సున్నతే హృదయం, ఇంత ముదు హృద 
యమైతే జీవితంలో మనకు తగిలే దెబ్బలకు తట్టుకోలేం, మన 
నునసు_ఇదిగో ఈ రాయిలాజఉండొలి, అలలు ఎంత జోరుగా 
కొట్టుకున్నా ఈరాయి పగిలిపోదు,” 

“రే కండోదో” ఉత్సాహంగా అడిగాడు రమేష్, 
“కారు అందర్ని చాలా తొందరగా నమ్మేస్తారు, కొంచెం 

మంచిగా మాట్లాడినంతమా తాన ఎవరినైనా మంచి 
వాళ్ళనుకోవడం పొరబాటు. కొననాలికనుండి వచ్చే పలుకులను 
హృదయాంతరాళంలో నుండి వచ్చాయని భావించటం 
మంచిదికాదు.” : 
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దే మూడవది?” 

“మాప చాలా సెంటిమెంటల్, మాషికి భావుకతా 

కావాలి, కాగ జీవితంలో అదే (పథాన వాతి వహీంచరాదు, 

ఆఖిది: మిస వవలిపెట్టాలనుకుంటున్న వైన్యవృ త్రిని మళ్ళీ 
స్వేక డించాఐఏి నాకోరిక. మొదటి వాడు లోపాలను శ్షమిం 

చినా ఈ ఆఖకెడాన్ని మాతం మన్నించడానికి పళ్లే వు” 

రమేష్ బనులు పలక లేను, అతడి మాగంతో కలవర 

పడ్కి రత్న అతకి వైపుకు చూసింది. ంమేష్ మొహం చిన్న 
బోయింది. గాలికి అతడి ముగుూుులు బెగికి అతడి నుదుటి 

మోదికి పడుతున్నాయి, 

వాత్సణ్యంతో రత్నవ్భావయం పొంగి _పొరలింది 
అతడ్కి నుదుటి మావకుపడ్డ జుట్టును వెనక్కుతో సి, అతడి చేతిని 
తన చేతిలోకి తీసుకోవాలనిపిం చింది, 

కాని, ఎలాంటి సమయంజభోనయినౌ తీన మనస్సును తన 

అధీనంలో ఉంచుకోగలశ కి ఉంది ఆమెకు, 

పష శ (1 

“పఏమిటికి 

ఉను చెప్పింది నిజంకాదా£ొ 

“కాం'జెం మామే నిజం, కాని అందరి విషయం 

లోనూ నేను ఇలాే ఉంటాననుకోకండి మో విషయంలో 

మాతం సాహృదయం దుర్చలంగా ఉంది” 

“అది చాలా తప్పు” 

ఉం జక్రుక్సుకి? 
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“ఎందుకో మోకు అెలియదా!. ,.... మో రనుకుంటు 

న్నంత మంచిదాన్ని కాను నేను, నా (పవర్తన్తా, మాటా అంతో 

అ 

సః? 

రత్న మాట్లాడకుండా కూర్చుంది, 

“*నన్నెందు కిలా బాధపెడుతున్నారు? మీరు ఎలాంటి 

వారైనా స్వే నావుట్టుకు నాకు సరిగానే ఉన్నారు. నాకింత 
బుద్ధి చెబుతున్నా నే... ఊ... వం లేదులెండి 

“ఏమిటో చెప్పండి” న 

“మాకు "తెలీదా? చేను చేసిన తప్పునే అది తప్పని 

మారు అనుకుంటున్నట్టయిజే మారు చేయటం మంచిచే 
నంటారా?” 

ఎదురుపశ్న వేశొడు రమేష్, 
“నాదంకా ఒట్టి నటన అని చెప్పానుకదా! కాలేజీలో 

చదివేటప్పుడు మంచి నటి” అని నాకు పేరుండేది, ఒకవేళ నేను 
నటించడం లేదని మోక అనుకున్నా, జీవితంలో నాకున్న అను 
భఛభవంలో నూరోవంతుకూడా మోకు లేదు, నేను జీవితం నుండి 

ఏమో ఆశించను. ఎంతటి వ్యధ, నిరాశ ఎదురయిన, ఎదిరించ 

గల ఛైర్యం నాకుంది. ఆ దృష్టితో చూ స్టే మీరింకా ఓ పసి 

పాపాయి అనే చెప్పవచ్చును. ఒక చిన్న ఎదురుబెబ్బనుకూడా 
తట్టుకో లేకు, నా సంగతలా ఉంచండి; మిమ్మల్ని గురించే నా 

బెంగంతాను.” 

మాయానగరపు ముఖద్యారంలాణఉన్న మబ్బుల వెనుక 

సూర్యడు అ_స్తమిస్తున్నాడు, సూర్యుని అరుణకాంతిని అప్పు 
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తెచ్చుకుని, మబ్బులు బంగారు రంగును ఫులుముకున్నాయి 

ఆకానపు టంచులో సూర్యుడు శ కిహీనుడిలా క్రణతగానికి 

(కుంగిపోతున్నా డు, అతడి అ స్తమయంతో, సూర్యుని మాయా 
దండంతో నికించిన మాయానగరం శ్షణమ్మాత్రంలో నల్లరంగు 

పూసుకుని శత్రువులు లూూటీచేసి వెళ్ళిపోయిన రాజధానిలా 

కోళాఫీనముయింది, 

రమేళ్ హృదయం వ్యధత బరు వెక్కి-ంది. రత్న వైపు 

చూకౌడు చీకటిలో ఆమె మొవాం కనిపించటంలేదు. ఆమె 

చెవులకున్న దుద్దులు మాతం 'మెరుస్తున్నాయ్ ప 

“జీవితాన్ని అనుసరించి నేను వెళ్ళగ లను. ఎలాంటి 

విషమ పరిస్థితిలో నై నా చివనవ్యు నవ్యగలను. కాని మిమ్మల్ని 

గురించిన 'బెంగ నన్ను వేధిస్తోంది” 
రమేమ్ దారితప్పిన పసివాడిలా “అయితే నన్నేం 

చెయ్యమంటారు చెప్పండ్, మారు చెప్పినట్టు చేను వింటాను 

అన్నాడు. 

కదిజంగానా 1 

ఓడాం? 

“అయితే ఆలోచించి చెపుతాను ఇంటికి వెడదాం 

పదండి,” 

రమేశ్ "లేచాడు తేచి నించున్న రత్న కాళ్లు ఎగుడు 

దిగుడుగా ఉన్న రాతిమోద నడవటానికి మొండిశేస్తున్నాయి. 

“నేను పట్టుకోనా 1 
(క్ శి వద్దు, 
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“పడితే మరీ కష్టం. ఈ విషయంలో మో మాటను 
అఫ్ తి క్రోమిస్తున్నా ను” అ ఆమె చేతిని పట్టుకున్నా డుర మేమ్. 

“వద్దు వద్దు, వదిలేయండి” 

“నేను అస్ప ఎ్రగ్యడినా ! చేను పట్టుకుంకే మాకు అప 

వ్మిత్రు లవుతారా +” 

1! వమిబా మాటలు? మోచెయ్యి మురి కవు 

తుంబేమోనని, ,... 

“అయితే మి రింశేం బాధపడకండి” అన్నా డురమేశ్ స 

ఒకటి చెండు రాళ్ళనుదాటాక, రమేశ్ ఆమెకు దగ్గ 

రగా జరిగి రత్నేను తనకు మరింత దగ్గరగా లాక్కున్నాడు, నడు 

స్తున్న రత్న చటుక్కు-న ఆగి పోయింది, 

“రమేశ్ సన్ను వరీక్రించకండి. క్షణక్షణానికి నన్ను. 
ఆఫ "పెట్టకండి, చేను మానవ మ్మాత్రురాలిని; దుర్చలు గాలిని.” | 

మునిగిపోతున్న వారి ఆర్హ్తనాదంలా ఉంది రత్న కంఠ 
స్వరం, 

“లేదు రత్నా! నేను మిమ్మల్ని పరీశ్రీంచటం లేదు, 

ఎలాంటి అగ్నిపరీక్షలో _నెనా గెలువు నీదే కాని నా కొక 
మధుర స్మ ఎతి కావాలి,” 

కవ్పధుర స లౌ! నా స్నేహమే బారో వీడకలగా 

ఉన్నప్పుడు మధురస్మృతి ఎక్కడిది రమేష్. !” 
“మున భ్రావనలోనే ఉంది అంతా 

“సము దతీరం నిర్ణ నమైన మరుభూమిలాఉంది. చీకటి 
పడటంవల్ల చాహాముది నమ్ము డతీరాన్ను ండి వెలుగువై ఫుకు 
వెళ్ళిపోయారు, 
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శ (Sand . శ ఆతి శ 

"మేను, సత్తు వయస స్ తన ెండు చేవలత్ ్నూ 

జ అలానే 

వక హయ్యో మంఈుడస్ట్ట తెప్ప శవవులత్, ఆమ చల్ల టి 

"పెదప్టలను చుంపంవాడు. 

అతి. ; పేమ మూ పైకు ఆకాశంలోని అసంఖ్యాక తారలు 

అ జుశాశి సొక్షి భూతొలుగా నిలిచాయి. 

ష్ష్ (పసెమ మలా అత చేపలలో ఉండిపోయింది, ఎనో స్ 

వస్తు. నమ లే క, వప్పీనొన్వ్న ఎడార్మిపయాణికుడు నిళ్ళను 

1 తనివితీరా జలవాసం చేసినట్టు రమేష్, రత్నపేమా 

మృ తాన్ని వాసంచేశాడు, 

అబ పచ సున్న పిల్లాడని సముదాయించి నట్టుగా అతడి 

ఇఒ టై 

డ్యత్రా {33 

ఓ లంకకి స్థం 

“నామిాద కోపమా ?” 
వవ!” 

“అయితే మాట్లాడ రేం 2 

“మా రెక్క-డ అవకాశ మిచ్చారు నాకు ‘ 

“మాకు కోపం వచ్చింది. కొవాలంకు ఫెడిల్మనికొట్టండి 

మీ రేం శిక్ష విధించినా అనుభవిస్తాను కొని నామోద 

కోపగించుకోకండి అంటూ రమే; ఆమె చేతిని తనచెంపలమిా 

దుంచుకొన్నాడు, 

రత్న అతడి చెంపలను మృదువుగా నిమిగి తన చేతి 
రుమూల అతెడి పెదవులను తె డిచింది, 

“నా పెదవు అెందుకు తుడిచారు ?” 
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రత్న బదులు పలకలేదు, అబే రుమాలుని తన నోటికి 

అడ్డు పెట్టుకుని పొంగివస్తున్న ఏడుపు నాపుకుంది, 

వెలుగులోకి రాగానే, రత్న బుగ్గలమోద (పవహీస్తున్న 

కన్నీటి ధారలను చూసి చకితుడయ్యాడు రమేశ్, 
“రత్నా 152 

“వమిటి రత్న ధ్వని మాత్రం శొంతంగాఉంది, 

“మోకు నా తేల పగులగొట్టినా సరే కాని వడిస్తే 
మాతం చేను సహీంచవేను. నా (పవ ర్రనతో మిమ్మల్ని 

నొప్పించిఉంచే చెప్పండి, రేపే ఊరికి వెళ్ళిపోతాను” 

“అలాగే కాని మరు "పెదవులపై మ్ము దించిన ఈ 

అమూల్యమైన ముద్రను వం చేయను ?” 

“నాకే తిరిగి ఇచ్చి వేయండి.” 
“ఉహుం, మోకివంను.” 

“అయితే వం చేస్తారు” 

“నాలోనే దాచుకుంటాను. ఒకొ-క్క-ప్వుడు జీవితం 

శూన్యంగా అనిపించినపుడు అద్దంముందు నిల్చుని మో ముఖం 

చూసుకుని జీవితంలో ఉత్సాహం "తెచ్చుకోవడానికి (ప్రయల్ని 
సాను” 

రమేశ్ మౌనంగా తన చేతిలోని ఆమె చేతిని నొక్కాడు, 

వాళ్లు ఇల్లుచేశేసరికి ఎప్పటికన్నా కా స్త పొద్దుపోయింది 
నీల య 

అంత రద్దీగా ఉన్న బొంబాయిలోకూడా తనదే అయిన ఒక 

(ప్రత్యేక మయిన లోకాన్ని నిర్మించుకుని విహరించివచ్చారు 
వాళ్ళిద్దరు, 



2! కొలను 151 

ఇంటికి రాగానే తి మరాఠి స్నేహా రాలింట్లో 

కూూమ్బిన్న ఆశను తీసుక “చ్చింది రత్న, 

మేక్ ఇచ్చు ప్పుటినుం స రన్న నపావానమే జప 

రూప మయింది ఆఫిక్కు మెష్ శ వమ జ్ నై 

మధ్యావ్నాం భోజనానికి వ సే వచ్చేవాకు లళకిపో 

మళ్ళీ ss అనె గరిట తశాది 3 వచ్చునా Wr 

దీని " ఆశకు తెం॥ vol "ఎక్కువ స్తేహమే లె 

పోయింది, తల్లి వడెలోనే పెరిగి ఆశకు మేక్. రాక తోఅదీ 
దుర్భభ మయింది 

తల్తిని తసనుంక దూరం చేస్తున్న టూమయి యాం "ట్స 

ఆశకు కోపంగా ఉంది; 

కెక్కడ కెళ్ళావమ్యా $ ఆశ అడిగింది, 
“-జీవాలంరూరానిక్క 3 

“లంత సేపయిం బేం 1” 

పా. ఖ్ 

తన (పతిస్పర్ధిని చూసినట్టుగా రమేష్ వె వై పుమాసింది 

ఆశ. “నువ్వింత అలన్యంచే స్టే, నాకు విసుగ్దా న్తం:౫౦దిన్మూ” 

అంది ఆశ, 

“వకమిోాదట త్వరగా వస్తాను” అని ౨త్ని భరోసా 

ఇచ్చింది కూతురికి, 

ఆశ కన్నుల్లోని ఆవ్షేపణను ఎవురించ లేక అటుకొరిగాడు 

ర మేమ్. 
నిజమే ! ఇంతకూ తచెనలు ? జర కొ"ద్దికోజుల 

పాటు ఉం: వాత గాయా ౧ మంచి పోపటానిక్ బచ్చినవాడు 

గో 
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తను, రత్న మథుర స్నేహంలో తన పాతగాయాన్ని మరిచి 

పోయినా పోవచ్చు కోని. “దాన్ స్థానంలో కొ త్రగాయం 

కాకుండా మానదు, 

భవిష్యత్తులో కి వాలా దూరం తొంగిచూసే భ్నెర్యం 

కలగలేదు రమేమ్కి. కళ్లుమూసుకుని కుర్చీలో వెనక్కి. పరి 

గాడు, 

రాతి శేషగిరి వచ్చేసరికి పదిగంటలయింది, అతడు 

రాగానే అందరి భోజనాలు అయ్యాయి, రమేశ్ అయిదు నిమి 

షాలు శేవగిరితో మాటాడి తరువాత; 
నాకో నద మాత్ర ఇవ్వండి డాక్టర్ 9 అన్నాడు, 

“న దపోవడానికి మాత్ర చేసుకోవలసిన వయస్సటయ్యా 

నీది అంటూ నవ్వాడు శేషగిరి, 

“దయచేసి బ్రివ(ండి,” 

శేవగిరి ఇచ్చినమ్మాత్ర మింగి నీళ్లు తాగి పక్కమీద 
పడుకున్నాడు రమేశ్. 

అతడి కణతేలు పగిలిపోతున్నాయి. తన గదికి కొంచెం 

దూరంలో పెడుతున్న (టామ్కిందపడి (పాణం వదిలేయాలన్న 
త్మీవమైన కోర్కె కలిగిం దతనికి నిప్పులో పడ్డ వురుగులా పడక 

మోదపడి దొర్లాడు, 

“న వయినా వ శే!” 
భవిష్యత్తు శూన్యంగా కనిపించిం దతనికి, ఎన్నో రకాల 

ఆలోచనలు సూదుల్లా (గుచ్చుకుని బాధపెడుతున్నాయి, 
బాధ్య మంటలతో మూగబాధ అనుభవీస్తూ న్మిద 

పోయాడు, 
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“రత్నా” అని శలవరిన్తూ పక్కకు పొర్తాదు. 
ఉవయం రమేష్ లేచేసరికి ఎనిమిది దాటింది. అతడు 

గదిలోనుండి బయటకు వచ్చేసరికి త్న ఫోన్లో ఎవరితోనో 
మాట్లాశతోంది, 

ఆమె మొవహాం చూడగానే గతర్మా తి తాను అనుభ 

వించిన బాధంతా మరిచిపోయి నవాండు రమే 

“ఉదయం లేవగానే ఎవితో మాట్లాడుతున్నారు? 
అంత పుణ్యం చేసుకున్న వారవ” అవి అడిగాడు రమేష్, 

“నా కజిన్ దాదర్లో వుంది. సాయంకాలం నాలు 

గింటికి ఇక్కడికి రమ్మని ఫోన్ చేశాను,” 
(ర్ట 39 

కసాంంకాలం అందోం కలిసి మలబార్ హిల్ సలోని 

కమలాన్మెహూ పార్కుకు వెడదాం,” 

నవ్వుతో వెలుగుతున్న రము మొహాన్ని యా 

మా(తంలో నల్ల టిమబ్బులు (కమ్ముకున్నాయి. 

“నా నుండి రశ్షించుకుంచామని ఆవిడను పిలిచారా?” 

అతడి కంఠంలో ధ్వనించిన వ్యధను గమనించి వంటనే 

రత్న; 

“అలా అనుకోకండి. మిమ్మల్ని ఆమెకు పరిచయం చేదా 

మనిపించి పిలిచాను తను బి ఏ. పొసయింది బాగా పొడు 

తుంది, , 

“ఇవేం సెళ్ళిమా పులు కావుకదా*” 

రత్న అటుతిరిగి వదో వెతుకుతున్నట్టు నటిస్తూ “కాదూ 
అంది, 
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రత్న శాఫీ శీసుకుని వచ్చేసరికి రమేశ్ కుర్చీలో మెదల 
కుండొ ర రని వున్నాడు, 

రత్న కాఫీగ్గాసు అతడి ముందుంచి; 

“తాగండి అంది, 

“అక్క శేదు.” 

కంచి క్యరాళ్ళు ఇలా మొండికెయ్యరు; నాకోసం 

తాొగండి,”? 

“నాక్రోళం విరా రామును పిలవకండి,”” 

“నళినికి అంతా చెప్పి సాయంతం నాలుగింటికి రమ 

న్నాను ఇప్పుడు (ప్రోగ్రాం కాన్సిల్ చేయటానికి వీల్లేదు.” 
“అయితే ఈరోజు నే నెక్క-డికీ రాను.” 
“రమేశ్ మిమ్మ'ల్నేం చేయాలో తెలుసా” 
“ఛెప్పం౦డి” 

“Spanking అంటారు విన్నా రా?” 
“మోకు మాటల్లోనే Spank చేస్తున్నా రు.” 
“మిమ్మల్నీ పట్టుకుని బాగా తన్నా లనిపిస్తుంది, కాని 

చేతులు రావ. అంది రత్న (పేమగా. 

“కొట్టడానికి బదులు తిడుతున్నారు. అంతేగా?” 

రత్న కాఫీగ్లాసు పట్టుకుని అతడి ముందు; 
“తీనుకోండో అంది. 
కడవ,” 

“మాము తాగకపోతే నేశే కాగించాల్సి ఉంటుంది,” 

రమేశ్ రత్న కళ్ళల్లో చూస్తూ “రత్నా! శేను అడి 
గింది తెచ్చి తాగిసారా?ి అని అడిగాడు, 



కర పంక్రావా “| కాఫీ టీలో 

“పికం ఇవ నం పంగా తొగతానుి 

స్విచ్ అఫ్ వేయా అెహోరీ దీపంలా త్న ముపాం 
చో = ఇస్తావ్ స్ = వ 7 షె న్ లోని వెలుగు ఆకవోయిందె, 'జెబ్బివ్న్న పక్షిలా అక్యంషనుం.. వ్ 6 

రమేకు:న అం... మాటలోని త్రీ ఫతే అర మయింది, 
ade “hr 

కాని అతడికి ఆ క్షణంసో ఇజంానే ఆమె చేడినుం%ి విషం 

(బతికటానిక్ తప్ హు మ్యవును ఆహ్వానించటం! 

కశావిహీనమెన కత్న మొహం అతడిని అక్కడ నిలవ 

నీయలేదు. కొఫీగ్గాసు తీసుకొని వంటగదిలోకి వెళ్ళి ఆమె 
ముం బే కూర్కుని కాఫీ తాగాడు రత్న మాట్లాడకుండా 

కూర్చుని కూర తకుగుతోంది. 
“రత్నా! నామావ లోపమా? 

“వేను, మా ఇప్ప మొచ్చినట్లు మాట్లాడే స్యాతం్మత్యం 

మోాకుంది.”” 

“విషం తాగిన్మా నేను చావను రత్నా.” 
రత్న తలెత్తి అశకవెప్పు చూసింది. ఆమె క్ర శృనిండా 

నీరు నిలిచింది. 

“నిన్న రాతి వేను మహాలక్షీ శ్రే దేవస్థానం "వెనుక 

సముద్రతీరంలో అశ ్ రతెబౌనం వేశాను. అమృతం తాగాక 

విషం తాగినా బావకు 

రత్న తు వంచుకుని నత ననా అంది; కర-ప్సష్.! నేను 
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బాలా సామాన్వురాలిని, నాకు అంత వెల కట్టకండి, మో రత్న 

అతి సామానుురాలు, 

స్ ప్పటికీ కాదు; రత్న రత్న మే” 

“కాదు, చేరు మాత్రమే రత్నే, చేను వట్టి గూ 

ముక్కను 

ఉత్త మో, గాజో దానివెల్స అచే నిక్హయించదు. డాని 

'వెలకళ్హువారు చేరే ఉంటారు,” 

“కావచ్చు. ఎవరై "కే ఆ విషయాలలో ఎక్తూవ అను 

భవం కలిగి ఉంటారో, వాళ్ళే వెల కట్టగలకు, మిాలాంటివారికి 

రత్నానికి గాజుకూ "లేడా వం తెలుస్తుంది *” 

“నాకు "తెలుసు నేను చెప్పగలను” 

రత్న చికునవ్వునవ్వి “పులుసులో ఉప్పెక్కు-నో, కారం 
ఎక్కూతో చెప్పలేని మాను గౌజు, వజాల సంగ తెందుకు 

మాట్లాడుతారు!” అంది, 

“రత్నా చేను మా రనుకున్నంత మూర్చుడిని కాను,” 

“సరే అలాగే అనుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి మా 

కెంతమంది ,స్ర్రీలతో పరిచయం ఉంది! నాతో ఉన్నటువంటి 

స్నేహమే ఇంకెవరితో ఉందో చెప్పండి” 

ఆమె మాటల్లో ఇమిడివున్న అర్థాన్ని తెలుసుకో 

కుండానే రమేష్ “మిరు. . .అమ్మ. , వదిన” అన్నాడు. 

“అంవేనా ఖో 

“అన్రన్కు నా శ్తాసులో కొంతమందితో పరిచయం ఉంది 

గాని, అది స్నేహమనిసించుకోదు” 
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a ల ల స 
కు, వదంలమాట అటుంచిం"ం వాళ్ళిద్దర్నీ జూబి 

న జ వ i; Lu 
తాలో నుం" తీసేసే మిగిలేని నే నొక్క దాన్న నాలాంటి 

వాళ్ళు పడివాంనెష" పరిశయం వేసుకున్న. ఇనువుగౌ తిరగండి, 

బె కు ఎన్నో సాని మిస్తామ! (౮ లీ 1 . 
బ్ 

స fr 
2 షు 9 ని 

తఖ్రప్పున్సు? 

శద్రీస్లే మొుం“తనం అంటాకు సాని, నాయర్మిత్రెం 

మటుకు నా మాట తెసెయ్యకం న” అంటూ. [బకిమాలుకుంది 

రత్నం 

నాయంశాలం నాలుగింటికి సరిగా సళ్ని రత్న” 

అని పిలునూ లోపలికి అడుగు పెట్టింది. 

ఉష్.” అని నోటిమోద వేలుంచుకుని అరవవద్దని 

హాచ్చరించిి వంటగదిల్ నికి తీసుకొని వెళ్ళింది. 

“ఏమిటీ అంత అర్జంట్ గా రమ్మన్నావ్ (A 

“మా యింటికి రమేశ్ అని ఒకరు నచ్చామ ఎం, బి. 

మి యన్. ఆఖరె సంపత్సరం చదువుతున్నారు. ఇంకా పెళ్ళి 

కాలేదు. అందగాడు” మాట నిలిపి నళినివెప్రు అర్థగర్భితింగా 

మూసింది రత్న, 

సఒళలినికి రత్న చెప్పబోతున్న చేమిటో తెలిసినా తెలియ 

సట్టుగానే, 

“దాసికి నన్నేం చేయమంటావ్ ౪” అంది, 

“జను నీకు అందం, తెలిపి నూావనం విద్య అన్నీ 

ఇచ్చాడు. జీవితంలో అంతగా ఆన _్రీలేని ఈ అబ్బాయిని ప్ 
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యితే వలపవీించుకో, ఈ పరీక్షలో నువ్వు గెలిస్తే రమేష్నే 

బహుమతిగా పొందుదునుగా ని” 

చెంచాతో గ్లాసును మోగిస్తూ రత్న మాటలు 
వింటోంది నళిని, 

“ఏమంటావు?” రత్న అడిగింది, 
“ముందు అతడిని చూడాలి నేను, తరువాత చెప్తాను. 

జీవితంలో అతడికి కలిగిన నిరాన కీ ఎంయకో తెలుసా * 

“ఆప్రు లొకరి మరణంతో జీవితంమోద విరక్తి కలి 
గింది,” 

“ఆఫు లంకు ౫ నళిని కంఠంలో ఆరాటం వ్యక్త 

మయింది. 

“వారి వదిన,” 

“అంతేకదా” తేలిగ్గా సిట్టూర్చింది నళిని, 

“కమేశ్ బంగారంలాంటి అబ్బాయి, నువ్వు రెండు 

రోజులు అతడితో కలిసి తిరిగి వీలయితే సీవాడిగా చేసుకో, 
“నా శెరియర్ (Career) గతేంకానుః” 

“ఫీ కెరియర్ పాడుగాను, ఆడదానికి కేరియర్ వమిటి? 
భర్తతో కాపురం చేయటమే సీ కెరియర్.” 

“ఈరోజు ఎటునె ఫు వెజదామంటాన్?” 

“కమల న్మెహూ పార్కుకు వెడదామని చెప్పాను, కాని, 

నాలుగుంపావుకు కుముదని రమ్మని కబురుచేశాను. తను రావ 

టంతో, నేను రాను, మో రిద్దరూ వెడతారు. శేపటి (పోగాం 
నుమ అతడితొ చెప్పు,” 

“అతడిని మూశొక వ సంగతీ చెపుతాను అంది నళిని, 



ts ఫడు 
Bee 2 

తామ 5 కొ ఎను 15 

త్న నళినికి కాస దూూంగా జిగ్ నియ. పరీక్ష a గ్ర 
నం 

మూాసింన్, 

షస పదిమందిలోఉన్నా , me వసి పంచే స్ గె 

గత్తె రత్నకు పీనతేం కూ. ఆ సంవక్సాక మే చ వ 

య ఒక సూూలులో టీచకుగూ పూ మెసోంా పళనీ 

ల్రైదండులు ఆమెకు పెళ్ళీ చెమ్నూబని ఆపను యస మై 

గాని, మంచి సంబంధం దొరక్క 

నళిని కళ్ళల్లో ఆనందం. లాన్యం చేస్తోండ్న అంప మెన 

సెవవుబమిాద మందహోనం వెలుగుతోంది, చంచ.తుో ఆమె 
కోళ్లు మిలమిలా మూిసిపోతున్నాయి, పసిపాపంకుంచే సా: మెన 

దేహకాంతి ఆమె నడిచిన పరినరాఎకంతా వెలుగును వికవి.యి 3 3 

తోంది ర్త 

తన అండాన్ని కనిపించేలా అంంకిరించుకు నే చే నేస్పు ఉం 

ఊామకు 

రత్న ఆమెవైపు చూసి తృప్తి ప్పిగా సిట్టూర్చెందె 

నళిని బా ఆగి 'లేచేటంతలో, రమేష్ లేచి పచ్చొడు, 

రత్న ఇద్దర్నీ ఒకరి నొకరికి పరిచయం వేసింది. 

“నమ స్తే” అంది నళిని చేతులు జోషనూ్యూ 
వ 

అప్పుడే న్మిదనుండి లేచి ప. రమేశ్. కళ్ళు ఎరగా 

ఉన్నాయి, న వమత్తు వదలని మొహం పసిపిల్లాడే మొుహాంలా 

ఉంది. చెదిరిన ఉంగరాల జుట్టు నుదురునంతౌ కప్పేసింది 
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“అందగాడు” అని మనసులోనే అనుకుంది నళిని, 

పదిహేను నిమిపూల్లో బయటికి వెళ్ళటానికి సిద్దమై 

నిల్చున్నాడు రమేశ్ , రత్నకూడా వెళ్ళే సన్నాహంలోనే ఉంది 
కాని ఆమె క్ర ళ్ళంతా ప్ద్ధి తలుపువె పే ఉన్నాయి. 

“కుముద ఇంకా రాలేదేం చెపా?” అని మాటిమాటికీ 
ఆ తలువువైవు చూస్తోంది రత్న, లేని పనిని వెతుక్కుంటూ 
కాలయాపన చెయ్యసాగింది. ఆఖరికి కుముద కనిపించేసరికి 
దేవుడి దర్శనమంత సంతోపుమయింది రత్నకు, కుముదను పలక 
రించి కూర్చో బెట్టి, రమేమ్తో; 

“పిరారు వెళ్ళిరండి రాకరాక కుముద వచ్చింది, శేవు 
కానాొలంకు అందరం వెజదాం” అంది, 

రమేశ్ కి వం చెయ్యాలో తోచలేదు, నళిని మానంగా 
రమేవ్య్వె పొకసార్కి రత్న వై పొకసారి చూసింది, ఆఖరికి: 

“పోస్ట “రేపే అందరం కలిసి వెడదాం” అంది, 

రత్న ఒప్పుకో లేదుః “నావల్ల మూరు ఆగిపోవటం ఎం 
దుకూ? మిరు వెళ్ళిరండి అంది, 

రమేశ్ వమునటానికి పిల్లేకపోయింది. మెడబట్టి గంటిం 
చుకున్న వాడిలా నళినితో బయన్రేరొడు, : 

అంతవరకూ కుముద మాట్లాడకుండా కూర్చున్న ది 
రత్న అదృష్టమే అనాలి, వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే, రత్వ 
పీపుమిద చిన్నగా కొట్టి, “వమి'కే గొడవ” అంది, 
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“షం లేదే నిన్ను చమూడ్డామనిపిం చింది రమ్మన్నాను” 

అంది రత్న, 

కాని తరువాత కబుర్లలో ఆసక్కిలేక రత్న పరధ్యా 

నంగా ఉండటం కుమున గమసించింది. 

నిజంగా తనను చూడాలని ఆత్రంతో పిలిపించిన రల్నేనా 
తను? 

9 

బ్రప్పటిక వాళ్ళు మలబార్ హీల్ ఎక్క_తుంటారు, నళిని వం 

మాట్లాడుతోందో? వమైన మాట్లాడనీ. రమేశ్ మనస్సును 
నొప్పించకుండా ఉంక్కు చాలు... 

“ఏయ్ రత్నా! కలగంటున్నా వా” అని రెండు మూడు 

మాద్దు హాచ్చరించింది కుముద, 

రానురాను కుముద వెళ్ళిపోతే చాలు అనిపించింది 

రత్నకు. ఆమె మనస్సు అక్క-డలేని రమేళ్ వెంట తిరుగుతోంది. 

కుముద ఇంటికి వెడకానని లేచినపుడు రత్నకు హాయిని 

వంచింది. కుముద వెళ్ళిపోతే తను నిరాటంకంగా రమేళ్ 

గురించి ఆలోచించవచ్చుగదూ! 
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కుముద వెళ్ళిపోయింది, ఏడింటికి ఇంటికీ వచ్చిన ఆశా, 

తలి ఇంట్లో ఉండటం మాసి ఆశ్చర్యంతో . కళ్లు పెద్దగా 

చేసుకుని; 

“అమ్మా! ఇంట్లోనే ఉన్నా వేం?) మామయ్యతో వెళ్ళ 
"బేదూ* అంది, 

“లేదమ్మా, నళిని వెళ్ళింది,” 

ఆశా తల్లిని వోకేనుకుసి 

“లకమిోదట నళినిచే పంపమ్మా మామయ్యతో! నువ్వు 

వెళ్ళిపోతే నాకేం తోచదు” అంది, 

కూతురు మాట రత్న హృదయాన్ని తాకి గాయ 

పరిచింది, 

సుమారు. ఎనిమిది ఆ (ప్రాంతాలలో నళిని రమేష్ 

ఇంటికి వచ్చారు, అంత తొందరగా వారు వచ్చేసినందుకు రత్న 

ఆశ్చర్యపడినా, రమే" ని చూడగానే ఆమెకు శాంతి లభిం 

చింద్కొ ; 

“ఏం ఇంత తొందరగా వచ్చేశారు?” 

“పార్కు. చూశొం, వచ్చేశాం” అంది నళ్ళిని ముక్త 
నరిగా, 

“ఎలా ఉంది మా ఊరి పార్కు.” రమేశ్ ని అడిగింది 

రత్న, వ. 

“ఉద్యానవనాల సీమనుండి వచ్చినవారు ఆయన, మన 
ఊరి పార్కు. అంతగా నచ్చినట్టు కనివించలా” అంది నళిని, 

తన గదిలోకి వెళ్ళిపోబోతున్న రమేమ్ని రత్న ఆపి 
“శేష ఎక్కడికి వెడదాం 1” అని అడిగింది, 
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అశ్వేకియాని క సకదామవి చెప్పాను చేను వేదా 

“విహార్ తేకకుకళ్నినా వళ్ళోచ్చు. శేప్పు ఆదినాుంం ఎలానూ 

“శేళడా. అంవంం నెక్షడాం రత్నా!” అంది సని, 

3 ౨ చెకదాంి” అంది ఆనొ, 

“డాక్షక్ నాగి న్మాడైకి వ విషయమూ ఫోన్చేసి చెపు 
తాను” అంది రత్న, 

ఇద్దకిమభ్యా మూ; వాడిలా నిల్చున్న రమేష్, 
“ననలా తిరిని పసాను” 

“నేనూ వసాను మామయ్యా” అంటూ ఆశకూడా 

BB ల ద్దరూ ౩౦౫కి దిగి వెళ్ళగానే, రత్న కలవరంతో నళిని 
వైపు తెరిగి, 

“న్ మయింది నళినీ * పాసా, ఫేలా” అంది 

“ఇంత తొందరగా ఎలా చెప్పను! ఇపుడే ఏమో చెప్ప 

లేను, చాలా మంచివాకిలా కనువి స్తున్నారు 

నళిని రమేషిని వచ్చుకోవటం రత్నకు ఎంతో ఆవం 

దాన్ని చ్చింది. 

“ఎక్కువ మాట్లాజేవారిలా కనిపించలేదు. ఎంతసేపూ 
చేను మాట్లాకించాలే కాని అతశయి అతనే నన్ను పలకరిం 

చలా, మొత్తంమోద కుతూహలం, ఆస క్తి కలిగించే వ్య క్రిత్యం 
అతడిది” 

“అయితే అతడిని వలపించుకోవటానికి (పయక్ని స్తావా (3 

రత్న ఆతృతతో అడిగింది 
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“ల్రప్రుడే వవ చెప్పలేను. నా (ప్రయత్నేం అంతే 

తొందరగా మానుకో లేనంత అందగాడ్రతను” 

“ఆయనతో వం మాట్లాడావ్ *” 
“నా కాలేజి సంగతులూ, ఇపుడు నేను టీచర్గా పని 

చే స్తున్న సూూలు విషయాలూ, బొంబోయి జీపితం.. అవే, 

కాని మా నంభాపణళో ఎక్కు-వప్మాత్ర నాచే” 

రత్న మెల్లి గా “రమేశ్ ఒక్కసారైనా నీ వెఫపుమెచ్చు 

కుంటున్న ట్లు చూకౌడా ?” అసి అడిగింది, 

ఈ విషయంలో మట్టుకు నళినికి అసంతృ వీగా ఉంది. 

బొంబాయి నాగరిక వాతావరణంలో పెరిగి.” గడుసుపిల్ల నళిని, 

ఎంత మందిలోఉన్నా కనుపించే లావణ్యవలేి, 

రమేశ్. .జఇెదాసీన్యం ఆమె సౌందర్యాన్నే అనమొాన 

పరిచినట్టు నళిని భావించింది. కాని ఆ ఉదాసీన తే అతడిని 
'మచ్చుళొ నేలా చేసింది, తన సౌందర్యానికి వనులుకాని అతడిని 

ఎలాగైనా తననాడినిగా చేసుకోవాలన్న పట్టుదల కలిగింది 

నళీనికి, 

నళిని లేచి నిల్చుని “ఇక వస్తాను రత్నా, డాక్టరు 
ఫచ్చాక ఫోన్ చెయ్యి” అంది, 

రమేశ్, ఆశా లోపలికి అడుగు పెట్లారు, 

నళిని చిరునవ్వునవ్వి, చేతులు జోడించి “వస్తాను అంది. 

రమేశ్ కూడా చేతులు జోడించాడు యాం తీకంగా, 

నళిని వెళ్ళి పోగానే రత్న అడిగింది; “పార్కు. ఎలావుంది?” 

“రీ మూస్తురుగా ఉంది.” 
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“పా భోంఛౌయికి చెందిన వాటిని మరు మెచ్చు 

కున్నట్టు కనిపంచకు అవునా? 

“కావ మోకు పొరపడుతున్నారు బొంభాయిక చెం 

దెన సందు పస్తువులు నాకు చాలా న వబ లా క్ి 

“పచ్చేమిటో కుతూహలంతో అడిగింది రత్న, 

EN సమ్ముదం, ఇంకోకటి నముదంలో దొరికే 

కక 
“అంటే? టీంలో రత్న "మొహూం క్షణమా(త్రంలో 

కెంపులరాళిలా ఎర్రబపోయింది, 

“నిజం చెప్పండి రత్నా! ఈరోజు నాతో రాకుండా ఎం 

దుకు తప్పించుకున్నా రు! నన్ను చూ స్తే మాకు భయమా! మి 

అనుమతిలేకుండా ఇవా ఎప్పటికీ నిన్నటిలా తొందరపడను. నా 
తోందరపాటుకు మి+ేం శిక్ష విధించినా అనుభవిస్తాను.” 

“లంగా?” 

రత్న కుడి కనుబొమను పైకెత్తి “నిజంగా?ి అన్న 
పుడు రమేశుడి కంటికి అతిమనోహారంగా కనిపించింది. 

కళ్లి 33 

రత్న చుట్టూ చూసింది. ఆశ కనిపించలేదు. వేగంగా 

రనేశుకు దగ్గరగా వచ్చి తనకన్నా ఎత్తుగాఉన్న అతడి తలను 

చెండు చేతులతోనూ పట్టుకుని : వంచి నుదుటిమోది జుట్టు 
వెన క్ ని నుదుటివిగాద మృదువుగా ముద్దు పెట్టుకుని 
యే జరిగి; 

“బ్బ బి చేను మోకు విధించే శిక్ష” అంది, 
టు... ప 
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“ఉహుం... ఇక మనం “సెంటిమెంటల్గాి ఉండటం 
మా నేశ్చాం” 

“రత్నా oe a 

“ర మేన్! ఒద్దు, మోక్ర ఫుణ్యముంటుంది. 

“రత్నా, ఖ్ 

“మోకు చుట్టిచుట్టి మళ్ళీ అజే విషయానికి వచ్చా 
రంశు, నాకు విచ్చెత్తుతుంది. దయచేసి ఇం కేమెనా మాట్లాడు 

కుందాం,” 

ఆమె. గాంభీర్యం చూసి రమేశ్ మెదలకుండా వూరు 
కున్నాడు, 

“నళిని ఎలాంటి పిల్లిి_రత్న అడిగింది, 
“మంచి అమ్మాయే, కొంచం మాట లతెక్కు-న,” 

“్చుండ్రటానికి ఎలా ఉంది?” - 
ఉగ్చాన్పంది.ో 

“ల కేనా?” 

“కాక్క నళినిని నాతో షికారుకు పంపటంలో మి 
ఉదేశ్యం?” 

“దానిలో “పెద్ద ఉగేక్యమేముంది? మోక మా వాళ్ళను 

పరిచయం చేడ్రామనిపించింది. నళినికి కబురంపాను అం తే” 
“నమ్మమంటారాళి” * 
“వను ండ్మి” 

శేవగిరి వచ్చాక, రత్న విహార్ లేక వెళ్ళే వషయం 
కదిపింది. కాని అతడికి ఇలాంటి విషయాల్లో అంత ఆస క్రి 

ఉండద 



ere చః ము వ్ (a శ Ia 

అతను ఆయాసంతో కళ్ళు మూసుకుని 'పూదాం” 

లన్నాసు, 

“లిగాక ఏమని చెప్పను?” 

క సా ఉవయం వకిమిదెంటి్ర వాళ్ళింటి3 

వస్తామని చెప్పు.” 

వ స్ల్చుస్ ఏఫివె పు చరాస్తున్న “కేష్ ఎం 

వుకో జః కు తెరిగి చూశొడు, తేసి త్న పట్రా, పుం 

టున్నారు, రత్న మొవాంమోాగన వెలుగు ంది, 

పనిచేసి అబసివచ్చిన శ్వీషం అఎనటనకో క్యు మూసి కుని 

ఉన్నాడు. అతకికి రత్నే__మాటలవె ఫ్ర సృష్టీ 1 మ మయేచేం గ 

కాన్కి నిరంతరం వెలిగే వీపం.._-5త్ని మ"దహానం 

ఉపయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత అనే య. 

తేకుండా ఎల్ల వేళలా (ప్రశాంతంగా చెలిగే ఇందా దీపం 

ఆమె న 

ఆశ చేలమిోద కూర్చుని వదో బొమ్మల పుస్తకం 

చూ సుకుంటోంది, 

రమేష్ కళ్ళకు ఓ సుందరమైన చిన్నాకి సంసార చిత్రం 
కనిపించింది, 

అతను ఆ సంసారంలోనివాడు కొడు. తేనకు? ఆ సంసా 

రానికి ఏవిధమైన బంధుత్యమూ లేదు, 
తను అక్క డెంనుకుండాలి? 

రమేశుకి వెంటనే తన వస్తువులు సర్లుకుగ్ _శప్పైగు 
కాకుండా వళ్ళపోవాలనిపించింది. అతడు రే.డు తోతులత నూ 

కణతెలను అదిమి పట్టుకున్నాడు, 



174 తామర కొలను 

"రెండు నిమిపొలు ఆగి, మళ్ళీ అటువైపే చూశాడు 
రమేశ్, 

ఈసారి అతడి కళ్లు రత్నమిబటే నిలిచాయి. 

రత్న శేవగిరి దగ్గర ఉన్నప్పుడు తనకు పరాయి దానిగా 
అనిపించేది. తన దగ్గర ఉప్పుప్పుడు జన్మ జన్మాంత రాల జబాంభవి 

అన్నట్టు స్నేహంగా, అఆత్మీయతతో * ములోోేది, 

అది నటనా లేక నిజమైనదా? 

శేవగిరి కళ్లు తెరచి రత్నతో వమో చెప్పాడు రత్న 
సవ్వుతూ బదులు. చెప్పినప్పుడు. = .రమేవ్ హృదయం అనూ 
యతో ఉడికిపోయింది. 

తనలో అసూయాగ్ని కణాన్ని గగులొ,-ల్సీన రత్నను 

రమేస్ ఆ నిమిహంలో బడ్ష శత్రువులా 'ద్వేషించాడు. అతడు 

చూస్తూండగానే రత్న వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 

“ఆశా! అందర్నీ భోజనానికి రమ్మను” వంటింట్లోనుండి 

పిలుపు వచ్చింది. 

వాళ్ళతో కలిసే అధికారం తన లేదనిపించి రమేళ్, 
చీకట్లోనే నిల్చుండిపోయాడు. 

శేవగిరి ఆశా భోజనానికి వంటగదిలోకి వెళ్ళారు 

కాస్పేపటిలో రమేశుడిని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది రత్న, 

రమేశ్ చీకట్లో నిల్చోవటం చూసి బాల్కనీలైటు స్విచ్ 
వేయటానికి చెయ్యి చాచింది, 

ఆ చేతిని తన చేతితో అందుకుని రమేశ్ : 

“రత్నా అన్నాడు, 

“ఏమిటి?” 
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“మాసు నన్ను (పేమిస్తున్నానా ణా 

“బదేం (ప్న ఫి వాళ్ళిధరూ అన్నం సింగున్నా కు, 

మోరూ రండ” 

“నేను అడీగినదానికి బదులు చెపికేగాని రాను.” 

రత్న క్రాొంకుగొ క పేమించటం 'శేవని ఇపితేనో ₹ో 

అంది, 

“క చాల్మ్య-వనీనుండి కిందకి దూ కేసాను” 

రత్న మానంగా అతని చేతినినొక్కి, లోపలకు వెళ్ళిందా 

రమేష్. సంత్భ ప్రి జెం'దొదడు, 

మర్నాడు ఉదయం తకు విహార్ లేక్ కి రాలేనని చెప్పే 

'శొడు శేషగిరి, 
ఢమ వెళ్ళిరండి, చేను ఇంట్లో నే ఉంటాను” అని 

ఖచ్చితంగా చెప్పేశా డతడు. 

ఆఖరికి రమేశ్, రత్నా, ఆశా ఇంటినుండి బయ్ళ్రేరి 

నళిని యింటికి వెళ్ళారు. రమేశుగిని నళిని తల్లి దం(డులకు 

పిచయం చేసింది రత్న, 

నళిని చరాపకులకు ముద్దు గాలిజేలా అలంకరించుఫొంది, 

జరీపువ్వుల తెల్ల సిల్కు-చీరలోనున్న నళినిపెనుండి తన 

చూపును మరల్చుకో లేక పోయింది రత్న. 
ఆశా, నళిని కాళ్ళకు పెనవేసుకుని “అక్కయ్య... 

నువ్వెంత బాగున్నావ్ ! నీ జడ ఎంత పొడుగో, నాకు జడే 

'లేదు...! అమ్మా! అక్క-య్యెంత గావ్టందో చూడు, , నేను 

అంత బాగాలేను కదూ, +.” అంది, 

“అవునమ్మా, నువ్వు నాలాగున్నావు” అంది రత్న, 
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రమేష్ సలినిలను తన మనస్సులో పక్క-పక్క-గా నిలబెట్టి 
శుూాసి రత్న; 

“పంత అందమెన జంట” అనుకుంది, 

నళిని యింటినుండి బయ నే శేసరికి తొమ్మిదిగంట 
అయింది, 

ఆరోజు ఆదివారం కావటంవల్ల విహార్ లేక్ అంతా 

జససమ్మర్షంతో నిండిపోయింది, ఆ సందడినీ, అందమైన తోటను 
చూడగానే ఎగిరి గంతులు వేసింది ఆశా, 

అందర్నీ వదలి ఉత్సాహంతో పరుగులు తీస్తున్న 
కూతుర్ని వెంబడించే సాకుతో రమేష్ నళీనలను వదలి 
ముందుకు "వెళ్లింది రత్న, 

కాని, ఆశా తల్లి చేతికి దొరికి కేనా ? 
ఆశా భూతాశారపు బొమ్మల నోటిలో (ప్రవేశించి ఆట 

లాడింది. తేలి చేతికి అందకుండా వడీపించింది. 
రమేష్ నళినితో కలిసి నస్తున్నా, అతడి కళ్ళు కూతు 

రితో ఆడుకుంటున్న రత్న మోాదనే ఉన్నాయి. నళిని మాటల 

మోద దృశే. 'లేదతనికి, రత్న ఎక్కడైనా మనుష్యుల గుంపులో 
కనుమరుగయినవుడు అతడి కళ్లు ఆ సమోపంలో నే రత్నకోనం 

"వతుకుతున్నాయి, 

కూతురి ఆటపాటల్లో మెమరచిన రత్న నుచూాసి 

అనూయ కలిగింది రమేళుడికి. 

రత్న ఎంతమందిని (ప్రేమించ గలదు? తన కూతుర్ని 

అంతగా, (ప్రేమించే రత్నకు తనమోాదకూడా (సమ ఉండటం 

సాధ్యమా 1 
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కప్వయువా నే, నోటు ఈ నంగి తప్పకుండా వేల్చే 

యాలి.” అనుకున్నా కు ౨ మేమ్, 

“వ! అం 'పూడ్రం స నీళ్ళలో చెట్టు, మబ్బుల (పడి 

బింబం ఎంత భావుంచో." 

“సరిగా వివపించుకో మేక్ “వమిటి ? ఎక్కడా ?” 

అని క్రంగాము పడ్డాడు, 

ఇహ మేమ్ "= మాట్లాంచాలనే ఆశ వనులుకుంది 

నళిని, తనూ ౦ మేకు: బాబి రత్న, ఆశలను వెతకనాగింది 
చెట్లు నీకల గక్తిమోదన కూర్చున్న రత్నిను చూడగానే 

క క్షడికి వళ్ళా మూ? పతక లేకచచ్చాం,” అంది, 
rom లీ 

కర్మ, కు ఆకు విని అడుగు” అంటూ పనునుని 

వెపు చూసింగి =”, రమేష్ “నిజంగా ఫొ అంటున్న రత్న 

మోహక భంగిమను చూస్తూ నిల్చున్నాడు, 

నళిని మొహం తెల గా పాలిపోయింది. ఆమె మొవాం 

లోని వెలుగ్కు నూనె అయిపోగానే ఆరిపోయే దీపంలా ఆరి 
పోయింది. 

మకుక్షణంలోనే తేరుకుంది నళిని మామూలుగానే 
నవ్వుతూ వెళ్ళి, రత్న పక్కంన కూర్చుంది. పొగ్ధెక్కుతున్న కొద్దీ 
చేడి ఎక్కువకాసాగిండి. సోడా అమ్మే వాళ్ళ వ్యాపారం బాగా 

సాగుతోంది. 

“అమ్మా ? నాకు ఐస్ క్రీమ్” 

“ర్యా ఐస్క్రీమ్ ఇప్పిస్తాను అంటూ లేచింది రత్న, 
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నళిని “నువ్వుండు రత్నా ! చేను ఇప్పిస్తాను అని ఆశ 

చెయ్యి పట్టుకుని బయ్శఖ్టేరింది. 

రమేశ్ రత్న ఇద్దలే మిగిలారు. 

రత్నే మాటలు (పారంభించింది : 

కనల్లిని చాలా మంచిపిల్ల కదూ ?” 
“అనను.” 

“రూపం, విద్య, బుద్ది అన్నీ ఉన్నా, గర్వం లేదు.” 

కసం,” 

“ఆమెను చేపాక్టే వరుడు అదృష్టవంతుడు.” 
A) రి 

“ఆవ్రను.” 

రత్న అర్షగర్భితంగా రమేశుడ్నివె వు చూసింది రమేక్ 
ధ్ యా 

వమి "తెలీనశ్లు నటించాడు, 

“రత్నా! మోకు ఆశంకు బాలా (పేమకదూ 3 

రత్న ఆశ్చర్యంతో తల త్రి “అదేం (పక్న 1!” అండి 

“చెప్పండి.” 

“ఏ తల్లికుండదు తన పిల్హమిోాద (పేమ? దీనిలో 

అడగటాని కేముంది *€” 
“కాని మనిమీ హృదయం ఎంతో చిన్నది. ఒకేసారి 

ఎంత మందిని (శేమించగలదు 2 

“హృదయపు ఆకారంచిన్నది, కాని అందులోని భావ 

నలు విశ్వాన్నంతా ఆవరించగలను, (ప్రేమకు మరోసేశే బేవుడు 
అనటం అబద్ధం కాదు. చేవుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు, సర్వాం 

(1 a) 

తర్యామి, సర్వవ్యాపి అని వినే ఉన్నారుగా.” 

“రత్వా ! మోరు ఆథను ఎంతగా (పేమి సున్నారు ౪ i 4 — mre 
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oe త్రల్లీ తప పిల్లను ఎంతగా (వేమించగలదో అంత 

గానూ (వేమి స్టున్నాను.” స 

“రేపు మోకు నలుగురు పిల్ల లుప్పుట్టిన్హా ఆశన్యుపేమించి 

నే వాళ్ళనూ (పేమించగలరా *” 

“ఏం (పశ్న లడుగుతున్నారు మీరు. నలుగురు పిల్లల 
తం(డ్రయ్యాక్ష మిమ్మల్ని ఇదే (పశ్న అడుగుతాను. మో రప్పు 
జేం జవాబు ఇస్తారో, నేనూ అబే ఇప్పుడు ఇవ్యగలిగెదె 

రమేష్ గడ్డికొనను పంటితో కొరుకుతూ: 
6 న్వేళ్టు తండ్రిని కాబోను” అన్నాడు, 

“అంశకు *? 

gre వెళ్ళి చేనుకోను.” 

రత్న నవ్వి “వెళ్ళి కాకముందు యువతీ యువకులందరూ 

ఇబే మాట అంటారు” అంది, 

“ఖచ్చితంగా చెపుతున్నాను నేన్ను” 

“కారణం తెలుసుకోవచ్చా +” 

“ఆం నిరాకే కారణంగ 

“ఎలాంటి నిరాశ 

“నేను అపురూపమైన రూపవతిని పెళ్ళాడాలని కోరు 
కునేవాడిని. రూపంకోసం అన్వేషి. స్తున్న నా మనసు కెవరూ 
నచ్చలా, , ల 

రత్న మధ్యలో అందుకుని *మికు సచ్చే రూపసిని నేను 

"లేగలను అంది, 

“కావచ్చు కాని ఇపుడు రూపసిని మెచ్చుకునే మనః 

సీతిలో "లేను నేను” 
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కారణం అడిగే ఎథెర్యం రాలేదు రత్నకు. అతడి దృష్టిని 

ఎదురించలేక తలవంచుకుని కూర్చున్న ది, 
“నాక నచ్చిన యువతికి,, + పెళ్ళేయిపోయిందిి” మెల్లి గా 

అన్నాడు రమేళ్ , 

ఆమెఎవరని ఆడగటాసికి (ప్రయత్నించి చివరికి హానమే 

మంచిదనుకుంది రత్న, 

“రత్నా ! ఇపుడు నేనేం చెయ్యాలో చెప్పండి” రమేష్. 
ఆమెనే అడిగాడు, 

“(వేమ గుడ్డిది, నిజం; కానీ, (పేముకుకూ డా కొంచెం 

విచక్షణా జానం ఉండాలి” 

“ఇప్పుడేం చేయను ?” 

“వమా చేయకండి. ఆమెను మరిచిపోయి ఇంకో అంద 

గత్తెను పెళ్ళాడి సుఖంగా ఉండండి.” 
“రత్నా! మూరు మనిపూర్వకంగా ఈ నలహో ఇస్తు 

న్నారా క్ట 

రత్న తలెత్తి అతడివైపు చూసింది ఆమె కళ్ళలో 

శ్రద్ధ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అతడిమోద అభిమానం, వ్యధా 

ఆమె మొహంలో గూడుకట్టుకున్నా యి. 

“సా ఆత్మను హింసించకండి రమేశ్ ! నాకు అంత శ క్తి 
"లేదు | 

“మనఃపూర్వకంగా నే ఇస్తున్నారా ఈ సలహో 1౫ 

“అవును పెళ్ళీ ఒక్కు మిరు పాతదాన్నంతా మరిచి 

జీవించటానికి సాయపడుతుంది. మో సంసారమూ, వృత్తి, 
వీటి సహాయంతో అన్నీ మరచిపోగలరులి - 
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ఫక్ జో (౯ ౧ గ స్ నః స ] 

నాకు మా మాటమిోావ నమకం ౩వ%ఇటం లేము 
జ్ర wa” వా లి లా న 

శనామాట నమ్హంష మొవట ఫోొస్పిగోచాలు. వాతి 

వాకిది మరెచిపో తేక పోవచ్చు. న [క్రమేణా శవ ని 
చ్ 

3 

rn స కా శాన జ్ పోతాయి. ఒక స్రీ కాన పురుషుజుకాని ఒకరని కవం హోళ్ళో్లు 
కని జీవితమంతా వీశవదగింది వమిోా లేహ్, ఎనకక అంతిచి పిటువ 

నివ్వరాదు.” 

“నోటితో చెప్పుటం సుళువే, ఆచంణ గో "పట్టట నేక ప్రం 

“క్రష్టమంతగా వం ఉండకు, వోనువోను అన్నీ మాకే 
తెలుస్తాయి.” 

రమేశుడికి దూరంలో నళిడి ఆశౌ రావటం కంపించి 

వెంటనే తను అడగాలనుకున్న (పన్న గుర్నుకు నచ్చింద, 

“రత్నా ! నే నొకటి అడుగుతాను, చెప్పాలో అన్నాము 

“ఏమిటది ౪ 

కురు నన్ను (ప్రేమ్ స్తున్నా రా 5 

రత్న చిన్నగా నవ్వి “కొన్ని (పక్నేలు అవడవగరావం 

వాటికి జవాబు దొరకదు” అంది 

“కాదు చెప్పండి,” 

“మా శేమనిపిసోంది 1” 
“మనమిద్దర మే ఉన్నప్పుడు మారు నన్ను (శుమి స్తున్నా 

రే అనిపిస్తుంది. కాని మరు ఆశతో కలిసి ఆనందంగా ఆదు 

కుంటున్న ప్పుడు ఆశను (ప్రేమించినంతేగా నన్ను (చైమించటం 

'లేదనిపి స్తుంది, మోరు నిజం చెప్పం జ 

“గజం తె బసుకుని ఏం చేద్దామని శీ కాాంకుగా అసె 

గింది రత్న. 
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“నన్ను బాధ పెట్టక చెబుదురూ” అన్నాడు రమేశ్ , 
రత్న చుట్టూచూసి మెల్లి గా “పీలయితే మిమ్మల్ని నా 

కంఠహోరంగా మార్చి మెళ్ళో "వేసుకునేదాన్ని ” అంది 

“కంథ హోరంగానా * ఎందుకూ *” 

“హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుందని.” 

రమేశుడి ఆనందానికి అంతులేదు. నళిని ఆతా దగ్గరగా 

లేకపోతే తన సంతొపాన్ని వవిధంగా చూపేనాడో ? 
మోకాలీమ్ "ద తేల ఆస్పి పచ్చిగ డ్డ్మోద కరార్సుంది 

రత్న పెద్ద ముడిమోద మల్లెపూల దండ అమర్చుకుంది, ముడి 

మధ్య కెంపుల బిళ్ళ నెరుస్రోంది. 

వెనుకనుండి చెక్కిన (పతిమలా ఉన్న రత్న నుచూస్తూ, 

నళీని నిడాసంగా నడిచి వచ్చింది. ఆశా పకుగెట్టుకుంటూ వచ్చి 

తల్లీ ఒళో స్ట పడి; 

“అమా? | ఐస్ క్రీమ్ ఎంత బావుందో” అంది. 

“బంతేసేపషయి దేం +” నళినివై ఫు తిరిగి అడిగింది రత్న. 
“నళిని అక్కయ్య నన్ను నీళ్ళ దగ్గరకు తీసికెళ్ళింది 

అమ్మదగ్దరకు వెడదాం అంటూంశే వినకుండా ఎక్క-డికో తీసి 

కెళ్ళింది, + ౪” 

రత్నే గుండె దడదడలాడింది. గబుక్కున నళిని మొహం 

చూడాలనిపించింది కాని తలెత్తిదూసే ధైర్యంరాలేదు. కాసే 
పయ్యాక వదో మాట్లాడుతూ నళిన్నివైవు చూసింది. 

అందమెన ఆ మొహాంమోద రాసిన కథ స్పష్టంగా కని 

పవీం-చచింది రత్నకుం సల్ల ఢి ఉంగరాలజుత్తు ఆవరించీవున్న ఆ 

ముద్దు "మొహంలో నిరాశ చోటు చేసుకుంది, 



తొవుక కొలను 183 

ఖా పీల్చ _వెపు తె వీ సాశ టే? జర్ ఎంతకి 

మూపు కు 

"మేకుకి బాగా బుద్ధిచెప్పాలి అనుకుంది రళ్నె. 
ఒక విధమెన నిరాశ, అన న వ్యధలనో నే 

ముగ్గురూ ఇం4ిదారి పట్టారు, విక్ కాం * పెంటున్న అశోొ 

మ్మాత్రం ఆనందంగానే ఉంది, 

దోవలో ఎవకూ ఎక్కువగా మాట్లాడ లేదు, 
రమేశునినై పు ఆకర్షించబడిన ళినికి అతడి దృష్టి ss 

చోట్లో ఉందని తెలిసి సినపుడు, తన అందం, చాఘుర్యం అం తొ 

వ్యర్థమనివించి నిరాళ చెందింది. 

నళిని మాన కారణం (గ్రహించి రత్న నొచ్చుకుంది, 

నళిని తన ఇంటివె ఫు తిరిగినపుడు; 

“నాయంగతం మెటో చెడదాం రా నుంచి 

వచ్చింది” అంది, 

“నేను రత్నా ! నేను రాలేను. నా చ్చీ హికురాలింటికీ 

వస్తానని మాటిచ్చాను, క్షమించు” అని గమేశుదెప్పు తిరిగి; 

“వస్తాను” అని చేతులు[జోడింళ ంది, 

నళిని వెళ్ళిపోగానే రత్న రమేశుడివె ప పు వరిగి; 

“నలిని అదోవమాదిరిగా ఉండి” అంది. 

“అలాగా నేను గమనించ లేదు.” 

“మిము ఆమె నేమో నొప్పించ లేదు కదూ” 

“ఛా నే నామెతో మాట్లాగితేకదా” అని తనను 

తాను నమర్షించుకున్నాడు రమేశ్ . 
నళినిక్షి అంతకన్నా మరో అవమానం ఏముంది! 

పీకే 
కష, 
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“న్వింరెందుకు మాట్లాడలేదు? మాట్లాడితే ముత్యాలు 
రాలుతెౌెయనా? మీదు వమాట్ర్లాడించలేదనే ఆ అమ్మాయి 

చిన్నబుచ్చుకోంది. పాపం! ఎందుకలా చేశారు మారు?” 
రమేష్ అపరాధిలా తల వంచుకుని; 

“నవ్వని మాట్లాడించాలో నాకు తెలియలేదు”అన్నా డు, 

“నాదగ్గర గంటలకొద్దీ మాట్లాడుతారు కదా, నళినితో 

మాట్లాడటాని కేమో తోచ లేదూ?” 
“మారు నళిని కాదు; రత్న,” 

“ఎవరై తేనేం! విారామెను మాట్లాడించకుండా చాలా 
తప్పు పనిచేశారు.” 

కదీవుని మాట్లాడించాలి?” 

“నువ్వు వాలా అందంగా ఉన్నావు అసి చెప్పాల్సింది. శ 

కది "మరీ బావుంది, అందంగా ఉన్న వాళ్ళను అందంగా 

ఉన్నా వనటంలో విశేషం వముంది? అన్నంతిన్తి కంచం కడుగు 

తున్న వారిని “భోంచేశారా? అని అడిగినట్టు ఉంటుంది.” 

“ఫాండి చేను మాతో మాట్లాడను” అంది రత్న 
కోపంగా. 

తమిద్దరి మధ్యా ఆశ ఉండకపోయి నట్టయి తే. .. అను 
కున్నాడు రమేశ్ 4 

తలుపుకు వేసిన తాళాన్ని చూసి రత్న కనుబొమలు 

ముడిపడ్డాయిం 

“ఆశా! చేశాయిగా రింటికి వెళ్ళి శాళంశెవి తీసుకురా” 

అంది రత్న 

ఆశ వెళ్ళగానే రమేక్ ; 
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“కేం చేసుకోక క, నభిఃల వీమని పలకరించాలో నాకు 
తెలియలేను, ఈనారికీ శై మించం ని అన్నా డుం 

పత్చాతాపంతా రండి ఆత్తని మొహాన్ని మాసి రత్న 

కోపమంతా కగిపోయింగి. కాకి దాన్ని కనపడనీయకుండా 
మౌనంగానే నిల్చుండి, 

“సాయంత్రం మె[టో డడదామాఖో 

“ఉహు, నేను రాను” 

“నేనింకా ఆ ధియేటర్ మాడ లేను.” 

“కెళ్ళి కరాచి అంక” 

“ఒక్క కనే ాళ్ళటాని కష్టం లేదు.” 

“అయితే నిని పిఎపం స” 

రమేష్. ఉత్సాహంతో “అలాగే దారిలో నళినినికూడా 

తీసుకునే వెడడాం” అన్నాడు. 

ఆశ తాళంశావి తీసుకుని వచ్చింది. రత్న తాళం తీసి 
ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టింది. 

శేషగిరి చిన్న చీటీ రాసిపెట్టాడు కేబుల్ మోద, 
“నాకోసం భోజనానికి కాచుకోకండి” 

రత్న మొహం వొ పోయింది, 

“ఏం జకిగిందికి అన్నాడు రమేష్, 

“వమిా లేమ, ముంచు మోకు కాళ్ళు కడుక్కోండి,” 
“డాక్టర్ని రానిన్యండి,” 

“కాచుకోవదని రాశారు,” 
భోజనా అయ్యేసరికి రత్న మనస్సు కాస్త కుదుటబడింది, 

రత్న (పసన్నంగా ఉండటం మూసి రమేమ్; 
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“సాయంతం మెటో వెడదాం” అన్నాడు 

“మూరే నళినితో చెప్పండి” అని రిసీవర్ రమేశుడి చేతి 

కిచ్చింది. ఇష్టం లేకపోయినా ఫోన్ చేశాడు రమేష్. 

“సాయంత్రం నాలుగింటికి వస్తాం, మటోకి ఢెడదాం,” 

ఒక శ్లణం జారుకుని క్ల మించండి. నేను రాలేను” 

అని ఫోన్ సెళ్లేసింది నళిని. 

రమేష్ రెండుమార్లు హాలో అని జవాబు రాకపోయే 

సరికి ఊరుకున్నా డు, 

“ఏమండి?” కుతూపహాలంగా అడిగింది రత్న, 

660% టీ 

“అయితే నేనూ రాను 

ఓ నాక మ్మెటో చమూపించరాళి 

“మాకు చేను చూపించట మేమిటి? మోరే వెళ్ళీ 

చూసి రండి.” 

రమేశ్ క అమెతో బాగా ెబ్బలాడాలనిపించింది, కాని, 
ఆశ దగ్గరలోనే ఉండటంతో ఊరుకోవాల్సి వచ్చింది. 

నాలుగ్గంటలవుతూం'కే, రమేశ్ నిలువ లేకపోయాడు, 

ఆఖరికి స్థిరంగా, మానంగా కూర్చున్న రత్న దగ్గరకు 

వెళ్ళీ; 

“పెడడమా?” అన్నాడు, 

శక్ర్య_డిక్రి టొ 
“వెట్రోల 

“క్షమించండి నేను రాలేను,” 

“రత్నా! ఎందుకు నన్నిలా వడిపిస్తున్నా రు 



తామకక్కాలను 117 

క్యరోే్టై చేను రాలేను...” అంటూండగానే ఫోన్ 

(మోగింది. శేషగిరి ఫోన్ చేశాడు. 

“స హీతులతో సినిమాకు "వెడుతున్నాను. ర్యాతే "రావ 

టం ఆలస్యమవుతుంది, నాకోసం కాచుక్కూ-ర్పోకండ” 

రత్న రసీఐర్ (క్రింద పెట్టి రమేశుడివై పు తెరిగి; 

“వస్తాను” అంది. 

ఆనందంతో రమేశుడి మొహం విక్షసించిం ". 

రత్న ఆధకు గుడ్డలు మార్చి తనూ అలంకారం చేసు 

కుంది. ఇంటికి తాళం వేసి తాళంచెవి ఆశ చేతికిచ్చి; 

“మంజూ తల్లికి ఇచ్చేసిరా” అంది, 

“ఉన్నట్టుండి మనస్సు మార్చుకున్నా ₹0.” 
జసలిని__ వాళ్ళింటికి వెళ్ళి పిలుద్దామా!” 

“వద్దు” అంది రత్న ము_క్షసరిగా. 

మెటోలాంటి దివ్యమైన ధియెటరును అంతవరకూ 

చూసి ఎరుగడు రమేశ్. అలాంటి థియేటరులో కూర్చుని 

ఎంత చె త్ర__పిక్చరయినా చూడవచ్చు అనిపించింది రమే 

శుకి, 

(క్రింద పరచిన రత్నకంబళి, కువన్ కుర్చీలు, అద్దాలు, 

హితమైన వాతొవరణం, అతేడిని చేరే లోకంలోకి తీసుకు 

వెళ్ళాయి. 

కుర్చీలో కూర్చుని రమేవ్. రత్నతోో; 
“కాంభాయిలో చరాడదగినవి మాడున్నాయిఅన్నా డు, 

“ప వేఏి!”* 

“సమ్మదం, మెట్రో, మార్కు” 
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రత్న ._క ళ్ళు చెమర్చాయి రుద్దక ౦ఠళంతో; 

“రమేశ్! నేను మామూలు స్ర్రీని. నన్నెందుకింత 

ఉన్నతస్థాయిలో కూర్చోపెడతారు! మీాకిలా మాట్లాడితే 
నాకు బౌధకలుగుతుంది” అంది, 

రమేష్ కాసే స్సెఫు ఊరుకుని; 

“రత్నా! నన్నెపుడు ఊరికి పంపిసొరు?ి” అన్నాడు. 

రత్న అదరిపడింది, రమేష్ తేమ ఇంటికి అతిధిగా వచ్చిన 

వాడు, కొద్ది రోజులుండి వెళ్ళిపోతాడు అనే విషయం అపుడే 

గుర్తుకొచ్చిందామెకు, 

తరువాత. .. తరువాత. ,,. తను. ,,. ఎలా? 

“ఊరికి చళ్ళే మాటతో నన్ను భయ పెట్టకండి రమేమ్..” 
“అయితే ఇక్కడే ఉండిపొమ్మన్నారా?”* 
“ఊం మీరు వెళ్ళిపోతే నాకేం తోచదు” 
“ఏం?” 

“వారు వెళ్ళిపోతే తరువాత ఇంత (పేమగా, స్నేహంగా 
నన్నెవరు చూస్తారు! 

రమేష్ చీకట్లో చటుక్కున ఆమె చేతిని పట్టుకుని; 
“రత్నా! ఇపుడు నన్నేం చేయమంటారో చెప్పండి” 

అన్నాడు, అలా అంటున్నట్టుగానే అతడి ధ్వని భారమైంది 

ఉచేంగంతో వేగంగా ఊపిరి వదులుతున్నాడు, 

6 అంక)” 

“నాకు వం చెయ్యటానికి తోచటంలేదు, .. మోరు 
ఎలా చెబితే అలా చేస్తాను, చేనిక్క-డికి వచ్చిన ఉగదేశ మే వేరు, 
దుఖవు వలనుండి తప్పించుకుందామని ఇక్కడికి పారిపోయి 
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వచ్చాను, కాని. వక్ర్రాడ ఇంకో వలలో చిక్కు.కున్నాను. 

రత్నా, .. నేనేం చేయను!” 

దారి తప్పిన పసిపిల్లాడిలా అనహాయుడై “వం చేయను 

అని తన్నడుగుతున్న రమేశుని తిన హృపయానిక వాత్తుకోవా 
లనిపించిండి రత్నకు. 

థియేటకులో ఉన్నది మసకచెలుశే అయినా, చుట్టూ 

ఉన్న మనుమ్యులను చూసి తన కోర్కెను లోలోపలే అణుచు 

కుంది రత్న. 

“ఏం చేయను రత్నాఖ 

“నేనూ మిోలాగే అనహాయురాలిని రమ్. మా రీ 

ఊారికి అస లెందుకొచ్చాకు? మరు రాక్ష మునుప్ర నేను నిశ్చిం 

తగా ఉండేదాన్ని.” 

“కాని సంతోవంగా ఉంజేవనారా?ి 

“అవన్నీ అడగరాని (పశ్నలు. .. మిో'రెంచుకొచ్చారు! వ 

“తరువాత చెపుతాను నే నెందుకొచ్చానో. . 

ఇద్దరూ సినిమా చూడటంలో మునిగిపోయారు, 
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a టికివచ్చి భోజనాలవటమే ఆలస్యం; రత్న అడిగింది 

“జాం బౌయికి ఎందుకొచ్చారు జం 

ఆతా; “అమ్మా ! పక్క-వేయమ్మా” రత్న పక్కవేసి 

ఆశను న్మిదపుచ్చింది. 

ర మేజ్ అన్నాడు: 

కలపుడు క నిపిస్తోంది; "ననిక్క-డికి రాకుండా ఉండాల్సిం 

దని, అక్క_డే ఉంచే చాగుండిపోయేది ఇక్కడికి రావటమే 
మొదటి తప్పు మాతో అల్మీయత పెంచుకోవటం రెండవ 
తప్పు” గత్వా! నేను వెళ్ళిపోతాను. సన్ను పంపీంచేయండి, 
ఇవా ఇక్క-డుంకే నాకు పిచ్చిపట్టక మానదు.” 

“పిచ్చా రిం 

“4; రత్న పిచ్చి: నా మనసు నా అధీనంలో ఉండటం 
లేదు, నే నిక్క_డే ఉంకు, వం జరుగుతుందో చేను చెప్పలేను 
రత్నా | నన్ను పంపించేయండి.” 

“ఏలా పంపను * 

“మెడపట్టి గం కుయండి” 

“అది నా చేతకానిపని,” 
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“చేత నయ్యేలా (పయత్నించండి, రత్నా! ' "సీన్లో (పశ్న 

అడుగుతాను దాచుకోకుండా జవాబు చెప్పుతిరా ౪ 
“అక్షం జి 

కన్ను మిాశెంను కింతగా పషట్లించుకున్నారు 23 

కబ్దంతగా అంకే ₹? 
కాలా”? 

“కాన్ని విషయాలను వివరించి చెప్పటం కష్టం. మొదట్లో 
మమ్మల్ని చూసినపుడు కుతూహలం కలిగింది. (కమేణా కుతూ 

వాలం జాలిగా మౌార్విది. జూలినుండి స్నేహం, ఆత్మీయత. =. 

ఇలాగే. ..కానిి రమే! మగు నా గురించి అదేపనిగా ఆలో 

చించకండి నాకు భయమేస్తుంది. ,. 

“ఎంవముకూ శ” | 

“మారు సుఖంగా ఉండాలంక్కే నన్ను మరచిపోవాలి 

కాలమే అన్నిటినీ మరిపించగలము” 

“అయి తే నన్ను పంపించేయండి,.” 

“కాని ఎలా పంపను * మిమ్ముల్ని పంపించటానికే నాకు 

మనసు రాసటం లేదు. అలా అని మిమ్మల్ని ఇక్కడే కట్టి వేసుకో 

చేను, మొ స్నేహం నాకు కావాలి. కాని దానినుండి మోాశే 

హోని కలుగరాదు.” 

“వురి మాకో 2” 

“నా విషయం వదిలేయండి. ఎలాంటి పరిస్థికినై నా నేను 

నవ్వుతో ఎదిరించగలను, నాకు మిమ్మల్ని గరించే బెంగ” 

“ీము గుడ్డిది” 
డG 
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కాస (ప్రేమకు విచవ్షణా జ్ఞానం ఉండాలి. నేను పగి 

లిన అద్దాన్ని, అందులో మొహం చూసుకోవాలని, దాన్ని 

అతికించాలనే సావాసంమోాది. ఇచేం లాభంలేదు రమేశ్! ఈ 

విధమైన ఆత్మవంచనవల్ల ఇద్దరికీ సుఖం లేదు. 
రమేశ్ , ఆమె మాటలువింటూ కూర్చున్నాడు, వాళ్ళి 

దరి మాటలకూ మూగసాక్షిగా గడియారం టిక్కు- టిక్కు. 

మంటోంది, 

రమేశ్ దిక్కుతోచక “అయి తే ఇ్రపుడేంచేద్దాం జ 

అన్నాడు, 

“అన్నీ మరిచిపోయి కొ త జీవితం (పారంభించండి. , 

రమేష్ వమో చెవుదామని నోరు తెరచాడు. కొని, 
రత్న అతడిని మాట్లాడనీయక : 

“మిార్రన్నీ మరిచిపోగలరు, అదేమంత అనాధ్యమైన పని 

కాదు. వళ్లు గడిచినకొద్దీ ఈ పాత (పకరణాలన్నీ అర్దం లేనివిగా 
అనిపించవచ్చు, గడిచిపోయినదాస్ని తల్చుకుంటూ, భవిష్యత్తు 

లేదని భావించేటంత ముసలివాళ్ళు కాదుమోరు. మా జీవిత 
మంతా ఇకముంబే ఉంది, (పయత్ని స్తే దీన్ని కీ పీడకలగా 

భావించి మరిచిపోవచ్చు.” 

“పాతదాన్ని మరచిపోవాలంశు, ఫొ త్తబేచైనా కావాలి 
కొదా?,,,మో కై తే ఆశా ఉంది...కాని నాకు 1౫ 

“ఏమా చదువు, నృ త్తి సంసారం వీటికన్నా వం కావాలి 

మోకు ?” 

“కాని అందులో నేను మనఃపూర్వక గా కోరుకునేది 

ఒంటీ లేదు” 
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కోపంతో రత్న మువహాం కండగడ్డయిం౦ది కనుబొమలు 

ముడివేసి గుప్పిలి బిగించి; 

“నాచేత భాగా 'జెబ్బలు కొనాలని ఆశగా ఉంకు అలా 

మాట్లాడండి. ఒక్కో.వారి మోకు మరీ మూర్గంగా మొట్లాగు 
తారు, మిమ్మల్నేం చెయ్యాలో తోచటంలేదూో అంది. అలా 
అంటూసే కియోారంనె పృుమూసి “పవకొొండున్న రయింది. ణక 

పడుకోండి” అంటూ శేచింది, 

“ఇంకా డ్మాక్టర్ రాలేచే !” 

క ఆయున ఎప్పుడొసారో వచో. మోకు పడుకోండి” 

అంటూ అతడి గ “కికళ్ళి పక్కా సరివేసి బయటకువచ్చింది, 

రమే... పసిపిల్లాగికిములే లీచి వెళ్ళి పడుకున్నాడు. 

రత్న చేతిలో ఓ పునకం పట్టుకుని పడుకుంది. ఆమె 

కళ్ళ వెంట అశ్చవులు (ప్రవహి స్తున్నాయి. 

రమేశ్ బొంబోయివచ్చు ఒక నెలకు _పెగా అయింది, 

రత్న న్నే పహోదరాలతో అతడికి రోజులు గడిచివోతున్న విషయమే 
"తెలియటం బేదు. కాని కొద్దిరోజులు ఉండి వెళ్ళటానికి నచ్చిన 

రమేక్ ఎన్ని రోజులని ఉండగలడు * రత్న ఇల్లు పరాయి ల్లల్లని 

అతడికి ఏనాడూ అనిపించలేదు. కాన్కి తన్ను రోజురోజుకూ 

బలంగా బంధిస్తున్న వలను క క్రికెంచి వీలయినంత తొందరగా 

అక్కడినుండి వెళ్ళిపోవాలని అతడు నిశ్చయించుకున్నా డు. 

ఒక సాయంత్రం రత్న, రమేశ్ ని చాంచాబీచికి తీసు 
కసి వెళ్ళింది, ఆకుపచ్చరంగుతా "ఎండి నిల్చిసకొన్ని రాళ్ళను 

దాటి విశాలంగా ఉన్న ఓ రాతిమోద కూర్చున్నారిద్దరూ, 
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నిర్ణశంగా ఉన్న ఆ (పదేశాన్ని చూసి, తాము ఉన్నది 

బొంబాయి అనే విషయమే మరిచిపోయాడు రమేశ్. 

అ స్తమి సున్న సూర్యుడు బంగారపు పళ్ళెంలా కనిపిస్తు 

న్నాడు. “నీ శ కెంతో చూవు అన్నట్టుగా ఎగసిపడుతున్న అల 
లను అందుకోవాలని సూర్యడు (ప్రయత్ని స్తున్నట్టుగా ఉంది ఆ 

దృశ్యం, సూర్యుడు గిరగిరా తిరుగుతూ, అలలతో ఆడుకంటు 

రమేష్ అన్నాడు: 

“రత్నా, నాకు జోరికి వెళ్ళటానికి అనుమతివ్వండి. 

రమేవ్.వె వు చూడకుండానే, అస" స్తున్న సూర్యుడి 
వె పే తదేకంగా చూస్తూ రళ్న అంది; 

“క పషరతుమిోద మాత్రమే పంపగలను,” 

“ఏమిటది *” 

“మీరు చదువు పూర్తిచేసి, డా శ్ర్రయి, పెళ్ళీ చేసు 

కోవాలి, ఇలా మాటిస్తే శేపే వెళ్ళటానికి ఒప్పుకుంటాను,” 
రమేశ్ కొంచెం ఉ(చేకంతో “మారు ఎంతో సుళు 

వుగా ఆ మాట చెప్పేస్తున్నారు. కాని నా కదంత సుళువుగా 
అనిపించటం లేదు, మిమ్మల్నీ అంత త్వరగా నేను మరిచిపోలేను, 

నన్ను మిరు అంతత్వరగా మరిచిపోగలరా ౪౫” అన్నాడు, 

రత్న మనసు ఒక్క-శ్షణం తటపటాయించింది 3 వం 

చెప్పను 1 ఏం చెప్పను?” అన్ని 

ఆఖరికిఆమె మనసు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చింది. నెమ్మదిగా; 

“ఆం మోరు వెళ్ళిన మర్నాడే నేను మిమ్మల్ని మరిచి 
పోగలను,” 
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“అడెలా నాధ్యం జ 

కఎంపుక్యాపు * మిమ్ముల్ని గురుంచుకుని మాత్రం 

(ప్రయోజ్న మేమ.ంది ? ఈ జబ్బుకు మరుప్పుకిన్నా దిప్యొపథం 
చేశేలేదు. నేను ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని ఎక్కువగా. పటించుకో 
"లేదు గేపు మికు వ మళ్ళీ ఒక్క-త్లు ఆంకూడా 

మిమ్మల్ని తల్చుకుని బాధపడను, *, 

మ స రతా” అన్నాడు 
“నాట్రకమా ! 

“అవును ... ఇన్నిరోజులూ నాతో మారు నాటక 
మాడారు. నేను మోకంత సులకనై పోయానా *” 

“సాాంతా నాటకం, అభినయం అసి ఒప్పుకుంకుమిోరు 

నన్ను సులభంగా మరిచిపోగలరా ౪ 

రమేవ్ కోపో బేకంత్ “ఇవాచాలు, మో నిజరూపం 

ఈ రోజు బయటపజంది” అన్నాడు, 

రత్న ముహాం వివర మైంది, కాన్మి మృదువుగా : 
“మేన్ !” అంది. 

కోపగించిన బిడ్డలా ఆమెవై ఫు వీపుతిప్పి కూర్చున్నాడు 
“మిమ్ముల్ని నొవ్మించానా రమేశ్ ౪ 

రమేశ్ పలుకలేదు, 

రత్న మెల్లి గా అతడి భుజంమోద వెయ్యి వేసి : 

ఇటు చూడండి రమేవ్ ! నన్ను మరవటం మో శెంత 

కష్టమో, మిమ్ముల్ని మరిచిపోటం నాకూ అంత కష్టంగా నేఉంది. 

కొని, జీవితంలో మళ్ళీ మనం కలుసుకో మేమో. మన జీవితాలు 
వేరే సరు దిక్కుల్లో (ప్రవహి_స్తున్నాయిం అందుకే ఈ పిచ్చి 
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వద్దంటున్నా. నిప్పులో చెయ్యి పెట్టి కాల్చుకోవటం మూర తే౧ం 

రమేష్! కనుకనే ఇద్దరం ఒకర్నొకరు మరీచిపోవటానికి (పయ 
ల్ని దాం” అంది, 

“ఎలా రత్నా! ఎలా * రమేష్ కంఠంలో ఆవేదన 

వొంగి పొరలింది, 

“నాకు ఆశా ఉంది, మోకు, ,.” 

“నా శేముంది $” 

“మ్యూాక్రు అన్నీ ఉన్నాయి... 

కాని నాకు రత్న కావాలి” అంటూ రత్న చేతిని తన 
చేతిలోకి తీసుకొని ఆమెను తన దగ్గరగా లాక్కున్నాడు, రమేశ్, 
రత్న కాదనలేదు కాని శాంతంగా; 

“అగ్నిలో ఆజ్యంపోస్తే మంట ఎక్కువ అవుతుంది, 
మనిద్దరిమథ్యా లేచిన ఈ మంటను మనం నీళ్ళుపోసి ఆర్చడానికి 
(పయళ్ని ధాం” అంది, 

రమే! చటుక్కున ఆమె చెయ్యి వదిలేసి లేచి నిల్చు 
న్నాడు, 

“పదండి ఇక్య-డినుండి వెళ్ళిపోదాంి అంటూ ఆమె 
కన్నా ముందుగానే బయ శ్రే రాడు, 

“ఏం” అంటూ 'బేచింది రత్న, 

ఉ్చీక్ట్య్రి పడింది, నిర్ణన (పదేశం. దొంగ లెవరై నా 
వ స్తే...” అంటూ వేగంగా అడుగులు వేయసాగాడు రమేష్... 
రత్న అతడిని అనుసరించింది, బన్ స్టాఫ్ దగ్గరకు నచ్చాక రత్న 
అడిగింది; 
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ఎం కుక్రలా పారిపోయి వచ్చాసు జ్జ 

“దొంగల భయం నాకు, నాకన్నా "వే కే దొంగలు 

అక్కడ లేరనుకోండి. నామివ నా కా క్షణంలో నమకం 
లేకపోయింది, ఇంకో క్షణం మనం అక్కడే వుంకే, మిమ్ముల్ని 

ఏంచేసేవాశ్నో చెప్పలేను, అందుకే అలా పకగెత్తుకుని వచ్చే 
కొనలో 

రమేష్ నిష్క_పటంగా వివరించాడు, 
కల్లాకపట మెరుగని అతడి మొహాన్ని చూసి వాత్సె 

ల్యంతో అతడి చేయందుకుని మృదువుగా నొక్కి. 
“సిజ్జంగా మిోాదెంత సవృాదయం!” అంది 

“ఎందుకలా అంటాము?” 

“మీరు ఉోరికివెషి చమవు పూర్తిచేసి పెళ్ళిచేసు 
కోండి అందాకా నాకు శొంతిలేను, మి జీవితం నావల్ల 
నాశనం కాకూడదు రమేష్! నేను మో దగ్గరకి రాకుండా 
ఉండాల్సింది. వాలా దూరంగా ఉండివోవాల్సింది. ప 

రమేష్ కొం'టుగా “మిరు నా దగ్గర కెప్పుడొచ్చాను! 
ఇప్పుడు నానుండి ఓ అడుగు దూరంలోనే ఉన్నారు” అన్నాడు. 

రత్న తన పక్కగా నడుస్తున్న రమేశ్ వసు చూసింది, 
ఒక అడుగు దూరంలో నడుస్తున్నా డు, 

అతడి కళ్ళు మెరుస్తున్నాయి, ఉంగరాలజుత్తు "రేగి 

నుదిటిమోదకు పడుతోంది. రత్నకు అతడి నుండి ఒక్క- అడుగు 
కూడా దూరంగా ఉండలేననిపించింది. వెంటనే అతడి దగ్గరగా 

వచ్చి, 

“తేషు! మోకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాను” అంది, 
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రమేష్ ఆమెవైపు తిరిగి చూడకుండానే కుడిచేతితో 

ఆమెను తన దగ్గరికి లాక్కు-ని, సర్వదా ఆమెను రశ్చించే 

వాడిలా ఆత+విశాంసంతో ముందుకు నడివాడు, అతజేమో 

మాట్లాడక కఫోవటం చూసి రత్న; 

“ఏమా మాట్లా కేం?” అంది, 

“మాటల ఆవశ్యకత ఉందంటారా?” 

“హం మన మాటల శబ్దమైన మనల్ని హెచ్చరించ 
నివ్యండి, నాకు వాగ్రానం చేస్తారా?” 

“ఇప్పటికి నన్ను క్షమించండి, మరు నా దగ్గరగా 

ఉన్నారు, ఇది కలో వాస్తవమో నాకు తెలియదు కలే 

అయితే దీన్నే ఆఖరిదాకా ఉండిపోనివ ండ్కి”” 

రత్నకు మళ్ళీ అతడికి పలకరించే సాహసం కలగలేదు. 

ఇంటికి వచ్చేసరికి తలుపులు తెరచిఉన్నాయి. నళిని 

"రేడియో సిలోన్ వింటూ కూర్చుంది, 

నళినిని భూడగానే రత్నకు "తాను అపరాధి ననిపించింది, 

“ఎప్పుడొచ్చొన్ నళిని%ి అంది ఆమెవైపు చూడకుం 

డానేం 
“అరగంటనుతోంది. ేశాయిగారింట్రో ఆశ ఉంకే, 

తాళం చెవి తెచ్చి, శేడియో పాటలు వింటూ కూర్చున్నా 

కీ +. నమ స్తే” అంది నళిని అప్పుడే రమే! ని చూసినట్టు, 
“డాక్టర్ రాబేదాః” నళిని అడిగింది 

కలేదు, 

“ఎన్ని ంటి కొస్తారు?” 
“పది గంటలకు ముందు రారు” 
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“నాన్న గారికి ఒంట్రో భాగా నేకు. డాక్టగి ఫీబవ 

మన్నాకు. క్రినిక్కు ఫోన్ చేశాను. అక్కడా వేపు శేవు ఉద 
యం క్రిసికకు వెళ్ళేముందు అక్కడకి వచ్చి వెళ్ళమను,” 

చేకివోది గాజులను తిప్పుతూ అవి నళిని అందంగ్యా 

చకాకారంభో, అజంతా మాడికెలో వేసుకున్న ఆమె ముడి 

ఆమె తెల్లటి మెడను మరింక భౌగా కనిపింపచేస్తోంది. ముత్యా 
లను గుచ్చిన నల్లటి పట్టుడారపు కుచ్చులు వీపుమోన పడి 
ఉన్నాయి, 

ఎంతటి అందగ తే నళిని! 

కాన్మి ఏం లాభం? ఒకో యువకుడిని ఆకర్షించలేని ఆమె 

అందం ఎందుకూ?! 

రత్న ముగ్దుర్శాలై నళిని సౌందర్యాన్ని చూస్తోంది. 

తనదీ తిప్పే. రమేని తను ఇంట్లోకన్నా, నళిని 
ఇంట్లొ అతిధిగాఉంచి ఉంచు బాగుండేది, 

రత్న రమేవ్స్వె పు చూసింది, 
అతడు సంకోచంతో నవమి మాట్లాడటానికి తోచక 

అలా] నిల్చున్నాడు. తనతో అంతగా మాట్లాడే రమేశ్ , 

ఇంకెవరైనా వస్తే మూగనోము పక్షువాడు. 
అంతలో ఆశా తుఫానులా పమ్శౌత్తుకుని వచ్చి నళిని 

కాళ్ళను ఇన వేసుకుంది. 

“అమ్మా! సళినక్క-య్య ఎంత చాన్రందో?” 

సళీని పక్క-నణన్న కుర్చీమిాదశెక్కి,, ఆమె బుగ్గలు, 

కంఠం అన్నీ చేత్తో తాకి; 

“అమ్మా! అక్కయ్య ఎంత బావుందో” అంది ఆశా, 
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కరాతురి సంబరం, ఆనందం చూసి రత్న నవ్వుతూ; 

“అంత అందంగా ఉన్న వాళ్ళను అంతగా ఆొక్రరాదు; 

మాసిపోతొరు వాళ్ళు” అంది, 

కఅన్రసనా అక్కయ్యా!” 

“తేన ఆశా! వమికాదు 

వారి మధ్యలో వం మాట్లాడాలో. తెలియక వంటరిగా 

నిరబడిపోయిన రమేశ్ , వాళ్ళంతా మాటల్లో పడటం గమనించి 

చప్పుడు చేయకుండా అక్క-డనుండి జారుకున్నా డు. 

రమేశ్ వెళ్ళిపోవడాన్ని గమనించి రత్న: 

“ఆగ్రా! ప్రీ స్నేహితురాలు పిలుస్తున్న ట్టుంది చూడు” 

అంటూ ఆశను బయటికి పంపింది, 

రత్న నళిని దగ్గరగా జరిగి నెమ్మదిగా: 

“నళినీ! నీ కెందుకింత పట్టుదల” అంది, 

“అంకు?ి 

“అజ రమేస్తో కాన కలిసి మెలిసి తిరిగి, +.” 
రత్నమాట పూ ర్రిచేయక మునుపే నళిని బద్దకంగా 

వళ్ళువిరిచి “నాశేమంత ఆసన క్రిలేమలే ఆ విషయంలో” 
తవం$ి 

“నిజం చెప్పనా?” నళిని సూటిగా చూస్తూ అడిగింది, 

రత్న గుండే గబగబా కొట్టుకుంది. తను “జోలి అంజు 

నళిని వం చెపుతుందో? 
ళ్శ 

“నాక్కా-బోయే భర్త నన్నే మనస్ఫూర్తిగా (ప్రేమ్యి 
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చాలని కోయకోవటంళో తోప్పు లేననుకుంబాను, నాభర్త (పేమను 
Ce a ళ్ జో త్ ఇంకో (స్రీత్' పంచుకటాని + నేను సిదంగా చేను” 

య నా సస జు బూమి WB...” 

ఇంటికి కంట పంపాలి అన్నట్లు ఆశా పది” అః హూ 

మార్చింది స్య 

తకువాత త మ్మిదింకిదాకా వనో కబుష్లు చెవుతూ 

కూర్పున్నా రిద్దరూ. వొన్లువోయినళ్షు తెలియ  లేదెద్దరిగ్ త్ మిది 

గంటలకు నళిని తన వాచి చూసుకుని; 

“రిక వన" ) అంది 

కరక దాసివే వకశ్లతావా? రమేష్ను రానీ తోడు 

వస్తారు.” 

నళిని నవ్వింది. ఆమె అందమైన పలువుస ఎ్మరటి పెద 

వుల వెనక తళుక్కుమంది. 

నళిని మాటాడకుండా తన వ్యానిటీ బ్యాగ్ తిప్పు 
కుంటూ వెళ్ళిపోయింది, 

రత్న చాలా సేపటివరకూ కూర్చున్న చోతటినుండి కదల 

చేకపోయింది, సుడిగాలిలో చిక్కిన ఎంకుటాకులా ఆమె హాద 

యం అల్లలాడివోయింది. 

చెండు విభిన్న భావోద్వేగాల తాకిడికి తట్టుకో లేక 

పోతోంది రత్న, 

రమేష్ (పేమ, స్నేహపవాహంలో రత్న ఆసహోయు 

ర్యాలై వదో అవ్య క్ష శక్తిచే నెట్టబడుతున్నట్టుగా తేలిపో 
తోంది, 
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అటునంటి నిర్శ్మల్వమెన (పేమను చవిచూసి ఎరుగదామె, 

భఛ_ర్తంపేమ ఆమెకెన్నడూ లభించలేదు. శేషగిరి నూరు నయా 

కె సల డాక్టరు. అతడి దగ్గర ఏవిధమైన భావుకతకు కాన్ని, 
స్నేహ (ప్రేమలకు కాని సానంలేదు. అతడి దృష్టిలో హృదయ 

మంకు చేహానికి రక్తాన్ని సరఫరాచేసే అవయవం మ్మాతమే, 
ఎవరయినా హృదయం గురించి మాట్లాడితే స్టెతస్కోవు చేతి 
లోకి తీసుకోవటమే తెలుసు నతడికి, 

భావుకత హృదయ డార్భల్యానికి చిహ్నం. అదోరక 

మైన జబ్బు, ఆ జబ్బును వ విటమిన్తోకూడా నయం చెయ్య 

"లేం. ఒక్కసారి అది మాననవుడిమోద దాడి చ స్తే ఇక అతడు 

ఎప్పటికీ దాని ఆక్రమణనుండి, దానివల్ల కలిగే. ఆశక్ష్తత్మ పర 
ధ్యానం, నిరుత్పాహం.ఏటినుండి తప్పించుకో లేడు, కనుకనే, 

(పతీ మనమీ ఆ జబ్బు తనకు తగలకుండా జాగ _త్రపడాలి అనే 
సిద్ధాంతం అతడిది, 

భావుకత ఓ అంటురోగం అయినట్టు అది తేన దగ్గరకు 

రాకుండా జాగగ_త్త్ర వహించాడతడు, 

కాని అతడు కఠిన హృదయుడు కాడు, రత్న భర్తగా, 

ఆశ తంగడిగా, రోగుల వెన్యుడుగా తన క్ర ర్త వ్యాన్ని సవ్యంగానే 

నిర్వహించేవాడు. 

తినటానికి తిండ్కీ కట్టుకోవటానికి గుడ్డ, అన్నివిధాల 
స్వాతం(త్ర మూ రత్న కుంది. సంపాదనలో సగం తన దగ్గరుంచు 

కుని మిగతాది రత్న చేతికిచ్చేవాడు, ఇంట్లొ తనో అతిధిలాగానే 

మెలిగేవాడు, 
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భార్యను వ విషయాన్ని గుెంచీ (ప్ని వైవాజే కాళ 

డ్రస్సు క సిరా చె పనో శన జం 

భూసుకుచేవాా ఒం తిం | 
వ | 

ళో Ny we క్ 

అను పొందగలదో, అన న్ జాకర్వాణను పొందడ? ఆ 

ఒక్క (_సేమను తష, తెం్మ బొ అతను కూ 

వ స్తువులేకు, కా ఎపుడూ కనగా. రై 

అల్ల నటన bn 
గుం నీ, పంత తీ 

వాడు కెస్మా టై కబురు చె స చ్చే అనా? వేదతని క! 

కాని తన వోటు, తం ప్భృ జి శి అంకు సిళణొ పపం 

వాన్న మిచివోయేవాడు జేపని అప్వాయితెను పొందా: "లకే 

అతడి జగ్గంకు రోగిగాచే న. అతడ్ న న. వశునాభు, 

భరోసా “వీబన్ని టివల్ల నే అతడి రోగుు జబ్బు సగం నయమయి 

పోయేది, 
డాగికిశశు అతడి పెవవులపె నదా వెలిగే మాలని 

చిమనవ్వు రోగుల. నిర్జీవమైన మొహాల్లో కూడా ఆశను 
రేకి శ్రించేది 

రత్న తలి కాబోడుస్న్ర పుడు, శేవగిరి ఆమె విషయంలో 

తీసుకున్న (శద్ద, అన క్తి ఇంకెవరూ తీసుకోలేరు. ఒక్క-నిమినం 

కరూడా ఆమెను వదలి ) ఉండటానికి ఇష్టపడేవాడు కావు, 

భార్య ఆహారాల విహారాల సన్నిటినీ వైన్యుడీ దృష్టీ 

లోనే గమినించేవాడు, 

ఆశ పుళ్లేముందు (ప్రసవవేదనత్ బాధపడుతున్న కత్నను 
నదలి వెళ్ళలేదు శేవగిరి, ద 3 కూర్చుని కర్ఫీఫ్త " తను 

నువుటిమిాది చమటను తడున్తూ, చేతిని నిమునుతా క్షా తన్న 

ఛర్తను రత్న ఎప్పటికీ మరిచిపో లేకపోయింది, 
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అకస్మాత్తుగా తనమిద భర్త చూపిస్తున్న అగాధమెన 

(పేమనూ, ఆస శక్తినీ చూసి చకితురాలయింది రత్న భర్త 

ఇ'ేనిధంగా తన్ను (వేమించేటట్టయి కే ఇంకా కొద్ది కాలం (పసవ 

వేదనను అనుభవించగలను అనుకుంది రత్న, 
ఆశ పుట్టగానే, శేషగిరి మామూలుగా అందరికిలాగో, 

ఆమెకూ డాక్టర్గా మిగిలాడు. బయటనుండి వచ్చేటప్పుడు 

నిశ్శబ్దంగా నడిచివచ్చి ఆమె చేతిని తీసుకుని నాడి భూస్కి నుదుటి 

మోద చెయ్యివేసి పరీశి ౦చేవాడు. 

“hh ఆ చెయ్యి అలాగే నుదుటిమోదనుండి తల 

వెంట్రుకల మోదికి వెడితే!” అని ఆశించేది రత్న మనసు, 
భార్యను పరీశ్షించాకు కూతుర్శివె ఫు మ ళ్ళేదతనిదృష్టి.. 

ఉయ్యాలలో పడుకున్న కూతుర్ని అపుడపుడూ ఎత్తుకునేవాడు 

బరువు చూడటానికి, మూడు నెలల ఆశా, మూడు నెలల బిడ్డ 

ఉండాల్సినంత బరువు తేకపోక్కే ఆలోచనతో నుదురు చిట్లించే 

వాడు, బిడ్డ పోపణలో వవిధమైన లోపమూ లేనపుడు బరువు 
తక్కు-వగా ఉండటానికి కారణమేమిటి ? 

ఆ సమయంలో తండిగా బిడ్లను చూసేవాడు కాడతను, 

డాక్టర్ శేవగిరి తక్కువ బరువున్న బిడ్డను చూసి ఆలోచించే 
వాడు, ఇహ అప్పటినుండి కొ త్రమందుల (ప్రయోగం (ప్రారంభ 

మయేది. 
పురుడు పోసుకుని మూడు నెలలు పూర్తికాగానే, శేవ 

గిరి మళ్ళీ ఇంట్లా మామూలు మనిషయ్యాడు, 
అతడు బుద్ధిజీవి అయిత్సే రత్న భావజీవి. భర్త బుద్ది 

కుశలత, అతడి వృ_ల్తీపెన అతడికున్న అభిమానం, ఏటిని రత్న 
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ఎంతో గొరవించేని, కాని ఇంట్లొ ఉన్నపుడెన్నా ఎను చాక 
న్నా న్ లు 

రన్న మాట మకిచిపోయి భర్తశా మెలిగికే ఎంద భాన్చం 
టుంది అని మధనపడేది రత్న పృావంముం. 

కాని శేవగికి తర వాళ్ళకూ బయిినాళ్ళకూ.. కూడా 
డాక్టరుగానే మిగిలీపోయా కు, తేన భార్యను చుటుదోపలో ఆమె 

స్నేహితురాలి ఇంట్లా దిగపెట్లడాః క వనుదిసే శేవగిర్కి పది 
పదిహేను మెళ్ళ దూరంలో ఉన్న హాస్పిబలుకు త.. కామలోనే 

తీసుకుని వెళే,వాడు రోగిని, 

రత్న "పెళ్ళయిన క్రొ త్రలో, 

“నాకన్నా మికు ఆ కోణ ఎక్కువ అని విసుక్కు-ంశు, 
“నువ్వు మో స్నేహీతురాలింటికి బస్సు, (టాము, మను, 

టాక్సీ ఎందులో నైనా వెళ్ళ అష్ట అని జవాబు చెప్పే 

వాడు, 

“మో రోగి వెళ్ళలేడనా (a 

“అలా కాదు. ఇప్పటి అతడి పరిస్థితిలో డాక్టర్ అతడి 

దగ్గర ఉండటం అవసరం, బస్సుకోసం కాచుకూర్చోవటం 
మంచిదికాదు.” 

రత్న మళ్ళీ మాట్లాడకుండా ఊరుకునేది, (క మంగ 

మాట్లాడి లాభం లేదన్న సంగతీ తెలిసివచ్చింది. భర్తను అనుస 
రించి జీవించటాని"కే అలవాటు. పడింది, కాని, ఒక్క క్యా 

పుడు 'ఇంట్లానైనా డాక్టర్ గాకాక్క భర్త సాహచర్యం కావా? 

లని త్మీవంగా కాంక్షించే డామె హృదయం. కాని అది ఆమెకు 

తీరని కోరికగానే మిగిలిపోయింది, డాక్టర్ భార్యగా నే. జీవితం 
సాగిపోతోంది, 
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ఈ విధమెన వాతావరణానికి అనుగుణంగా జీవితాన్ని 

ee సాగిపోతున్న రత్న, అకస్మాత్తుగా లభించిన రమేశ్ 

స్వీ హంతో అవ్య_క్రమైన ఆనందాన్ని అనుభవించింది కాని; 

(క్రమేణా రమేష్. (ప్రేమవిశ్వానాలు "పెరిగినట్టల్లా గాబరా పడ 

సాగింది, 

తనను చేవలోకంనుండి దిగివచ్చిన ేవతలా రమేశ్ 

ఆరాధించటం గమనించి రత్న మొదట పువ్వులా వికసించింది, 

ఆ ఆరాధన ఎలాంటిది ! 

కేవలం గుడ్డి ఆరాధన, చుట్టూనున్న (ప్రపంచాన్ని 
సౌందర్యాన్నీ విస్మరించి, "శవలం తనొక్క- తెనే సజీవమూ _ర్థిగా 

భావించి రమేమ్ ఆరాధించటం చూసి రత్న వులకితురా 

లయింది. ఈ నూతనమైన అనుభవం ఆమె యౌావన సౌందర్యా 

లను దింగుణీకరించ్చి వింతశోభ నిచ్చింది. కాని, ఈ రకమైన 

ఆరాధనవల్ల ఆరాధకునికి మంచి కలుగకపోగా, చెడు కలుగు 

తుందన్న భావన జూగ్భృతమవటంత్ నే రత్న _అతడినుండి 

దూరంగా పారిపో వటానికి (పయత్నించింది. 

రమేస్మోద ఆమెకు అంతులేని (పీతి విశ్వాసాలున్న 

మాట వాస్తవమే. జీవితంలో చదెబ్బతగిలి దూఃఖస్తున్న వ్య క్తి 

అని, స్త్రీ సవాజమెన అనుకంపం కలిగింది ఆమెకు, కాని తన 

అనుకంపానికి బదులుగా అతడినుండి అపారమైన (పేమను బరీ 

శీంచలేదామె. 

అతడి (పేమతో ఆమె సుఖ; దుఃఖ. 
ఇంతటి (మను దూరం చేసుకోవడమా! ఆమెలోని 

స్యార్థం, తనను (పాణంకన్నా మిన్నగా భావించి, (పేమించే 
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రమేష్ (పేమను స్వీకరించి అతకిని తనవాకిగా చేసుకోమని 
(పేశేపించేది, 

కాని ఆమె హృదయం? అతశి సుఖముఖాలను గురించి 

ఆలోచించేది, తనను (పేమించటంవల్ల జీవితం అతడికి వమా(్రం 

సుఖం లేదని తెలుసుకుని (కుంగిపోయింది రత్న, రమేష్. 

దృష్టిని అందాలరాశి నళినివై పు తిప్పటానికి (పయత్సించి విఫలు 
"రాలయింది, 

తేన (పేమ పథంలో వెనుదిరిగి రాలేనంత దూరం సాగి 

పోయాడు రమేష్, ఇంక 'ముంచేమిటి” అనే విషయం అతడికి 

అగ మ్యగోచరంగా'నే ఉండిపోయింది. 

ఈ మనోవిప్త వంలో రత్న వాదయం సతేమతేమయి 
కొట్టుకుపోతో ౦ది, 

పరధ్యానంగానే ఆశను అన్నం తినిపించి పడుకో బెట్టింది. 

చేతిలో ఓ పుస్తకం పట్టుకొని కూర్పుంది, కాని ఆ మెదృష్సీ 

పుస్తకంమోద లేదు. ఇపుడు తనేంచెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తూ 
కూర్చుంది, 

రమేళ్ ని తననుండి దూరంగా పంపేయాలి. 

(క్రమంగా అతడు తన్ను మరిచిపోగలడు. ఈ విరహోన్ని 

భరించటం తనకు చాలా బాధను కలిగిస్తుంది, నిజం కాన్ని 

మందు చేదుగా ఉంకే మ్మాతమేం, రోగికి నయం కాడటమే 

ముఖ్యం, 

రమేష్ని పంపించేముందు కొన్ని విషయాలలో అతడి 
దగ్గర మాట తీసుకోవాలి, వీలయినంత త్యరలోనే ఆ మాట 

ఫీసుకోనాలి, 



208 తామర కొలను 

రమేష తలుపు తోసుకుని లోపలికి వచ్చాడు. 

రత్న చేతిలోని ఫు స్తకంపట్టుకుని కలగంటోంది. రమేష్. 
చనువుతో ఆమె దగ్గరకువచ్చి చేతిలోని పుస్తకం లాక్కుని: 

“మా ఆలోచనలకు ఒక్క_అణా ఇస్తాను” అన్నాడు, 

రత్న చటుక్కున వెనక్కి జరిగి, నవ్వుతున్న అతడి 

క్ర శ్ళను చాస్తూ 

“అగా! బాలా తక్కు-వి” అంది, 

“అయితే. ,.అయితే...” రమేస్ సం చేహించాడు 

చెప్పటానికి, 

“ఏమిటో చెప్పండి” (పోత్సహీాం చింది రత్న, 

“ఒక తియ్యటి ముద్దు” అన్నాడు బంగీ ముభో, 
రత్న ఎడను కనుబొమ్మ కొంచెం సెకెత్తి *ోఉహుంి 

అంది, 

“మరేం కావాలి మికు ?” 

“నేను 'చెపినటు వమాటివగండివల 

న 
6 యనవేకః mn. 

“౪ మిం చండి.” 

“అయితే సశే, నన్ను మాటాడించకండి. పు స్తకం ఇలా 
"తెండి. నేను చదున్రకోవాలి.” 

రమేశ్ ఇచ్చిన పు సకం తీసుకుని చదువుతూ కూర్చుంది 
రత్న, రమేశ్ , రత్న మొవాం మాన్తూ కూర్చున్నాడు. రమేశ్ 
తనవై పే తచేకంగా చూడటం గమనించి అధీరురాలయింది 

రత్న, 
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“అలా చమూకకంగి ఇమే? 1” 
ఉప్ప Ci 

“నను భకించకేను ” 

“రత్నా” ఎ. అన్నాడు రమే (బపమౌాలు కాం 

న్నట్లు, 

“ఏరి 2 

“నాక మాకు కొవాలి,” 

అతడి మాట ఎంతో సకళంగా ఉంది అతడి ధ్వని 

ఎంతో మధురంగా ఉంది 

బకినుండి =. లిత్రో ఇంటికి వచ్చిన ఆశా, “అమ్మా 

ఆకలేస్తుంది. అన్నం పెట్టమ్మా" అన్నంతసరళంగానే ఉంవతిస్ 
కోశ, 

రత్న తలెక్తి అతడ్నివెపు మూసింది, మెకునుశ. అతడి 

కళ్ళలో పీపొన (పజ లించటం లేను, దానికి మవూకపుగా అత 

కళ్ళు (పేమార్థతత్ మెరుస్తూ ఆశతో రత్సవెప్రు చూస్తు 
న్నాయి. 

ఆమె సోఫాలో కరార్చృన్నట్టుగా నే ముందుకు వంగి, 

ఆతడి బుగ్గలను చేత్తో మృదువుగా నిమిరి, నుదుటి మోద పడ్డ 
జుట్టుని వెనక్కి తోసింది మాట్లాడకుండా. 

రమేశ్ మళ్ళీ అన్నాడు “నాకు మూస కావాలంటే 

కావాలి. 

| రత్న తల అడ్డంగా తిప్పింది, 

“ననంళు (పేమలేదా మాకు?” 
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(పేమ ఉందంశేు, దాన్ని వ్య శక్త పరచటానికి అదొక్క-_కే 

మార్గమా రమేశ్ * మన (పేను అంత హీనస్థితి దిగజారక 

hel, మో మొద నాకెంత (ప్రేమ మటు. మిము ల్ని ఆ 

(తో వలో నడివీంచటానికి నా శేమ్మాత్రం ఇష్టంలేదు, నేను 
తల్పుకున్న ట్టయి తే ఎప్పుడో మిమ్ముల్ని పాడుచేసే సెదాన్ని. కాసి 

మాక జీవితంలో సుఖంగా ఉండాలన్న కోరిక్రుంది నాక్కు అటు 

(తోవలేకుండా మూసివేయలేను రమేశ్ ! నన్ను లోబరచకండి 
ప్రీ జ్ 

“కాని నాకు మూరు కావాలి రత్నా! మిరు లేని 

జీవితం అపూ శం 

“ఇప్పుడలా అనిపించినా మును?ందు అన్నీ సరిపోతాయి, 

మో జీవితొన్ని పంచుకునే భాగ్య శాలిని ఓరోజున వ స్తుంది నేను 

సశీధర్మానికి కాని పమ్మిత్రత గురించికాని, సంఘానికి కాని భయ 
పడీ మిమ్మల్నీ నిరాకరించటం లేదు, నా దృష్టిలో వాటికి విలువే 
లేను, 9” 

“అయి నే...” అన్నాడు రమేశ్, 

“కాని అంతరంగానికే నేను భయపడుతున్నాను, చేను 

జీపించినంతకాలం నా అంత రాత్మ నన్ను వేలు పెట్టి చూపిస్తూ 

ఉంచే, నేను భరించలేను, మొ పవ్మితమైన . జీవితాన్ని మలిన 
పరచ లేను.” 

రమేన్ మాట్లాడ లేదు, మెదలకుండా కూర్చున్నాడు, 

ఆఖరికి రత్నే. పలకరించింది; 

నా మూటలతో విసుగువుట్టిందా 1౫ 



తకౌమరకొ అను 21 

“లేదు మాం మనోదారొంని-, చి త ససెర్నాన్ + మెచ్చు 
శ్రీ ఘు త $ అర షా 

కుంటున్నాను. మెప్పుతోనే మో వైప్రకు అకెర్షి ౦ప బన 
తున్నాను.” 

“జలా మాట్లావకండ రేక్ !”” 

ఉదం ?? 

“మా మాటలు వినాలనే ఆశతోనే నేను మోల్ 

వచ్చేయగలను.” 
రమేవ్. ఉత్సాహంతో : “వచ్చేయండి, వెళ్ళిపోదాం” 

“ఎక్కడి కెనా దూరంగా వెళ్ళిపోదాం” 

రత్న నవ్వుతూ అతడి గడ్డాన్ని వుణికి ; 

“పదండి; భోజనానికి” అంది, 

4 93 

డా క్టరుకోసం వేచిఉండి లాభంలేదని తెలియ లేదూ 

నాలో 

*షరవా లేదు. నాకింకా ఆకలిగాలేమ” అంటూ కేబుల్ 

మోది మెడికల్ జర్నల్ వేతికితీసుకుని చదనసాగాడు. డయాబి 

టీన్ గురించి (వాసిన (క్రొత్త (ప్రయోగాన్ని గురంచి (వ్రాసిన 

వ్యాసాన్ని చదువుతూ అందులో లినమైపోయాడు రమేశ్, 

అదిచూసి రత్న మనసులో ఆశ చిగురించింది, 

శేవగిరి ఇంటికి వచ్చేసరికి పదకొండు దాటింది, "మెడికల్ 
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జర్నల్లో మునిగిన రమేళ్ కి గాని నవలలో లీనమైపోయిన 

రత్నకు గాని పొద్దుపోయిం బే "తెలియలేదు 

రమేష్, రత్న ఇద్దరూ ఒక్కోమూలలో ఫు సకాలు 
పట్టుకుని కూర్చుని ఉండటంచూసి, నవ్వువచ్చింది శేవగిరికి, 

“భేంచేశావా ?” రమేశ్ వైపు చూసిఅడిగాడు. 
“మేను” అంది రత్న. 

భోజనాలపుడు శేషగిరి చెప్పిన విషయం రత్న నిరీక్షించ 
నిదె 

“ఎల్తుండి బరోడా వెడుతున్నాను.” 
“ఏందుకూ (i 3 

“అకక వైద్యుల సమ్మేళనం జరుగుతుంది. నా 'స్నేహి 

తులంతా వెడుతున్నారు, నన్నూ రమ్ముని బలవంతం చేశారు, 

చేను వెళ్ళిరావటానికి నాలుగయిదు రోజులు పట్టవచ్చు” 

అంటూ రమేష్ వెపు తిరిగి; 
“నువ్వూ రావయ్యా, వెళ్లదాం” అన్నాడు శేషగిరి, 

. నేను వె ద్యుడిని కాను” , 

“ఇప్పుడు కాకపోతే వం, ఎపుడయినా డాక్రరయ్యే వాడి 
వేగా* చాలా వోట్టనుండి డా శ్ రు వసారు ఆలోచించి 

మాడు 

౪ ఖ్రేద్సు నేను రాలేను. మూరు వెళ్ళిరండి, నేను మా 

ఊరికి పడతాను” అన్నాడు రమేష్. 

రత్న తలెత్తి రమేశ్ వైప చూసింది. 

“అప్పుడేనా ¥ అన్నాడు శేవగిరి 
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నేను ఇక్కే-సికివచ్చి తక్కుూవరోజు అయిందా యేం? 

రెండున్నర నెఒలు కావసోంది. మో అన్నం “పడుతున్నా ప 

నాన్న డబ్బుపంపిస్తున్నాఎని ఎన్నివోజులు ఉం" పొవ్యాంటాకు ౯ 
“అయితే నాదో సలహా, నేను బరోశానుం: రాగానే 

నువ్వు వెళ్ళిపోమవుగాని, ఏమంటావ్ *” 

రమేష్ భయమూ అడే శేషగిరి లేపుకు తనేమైనా 
అనుచితమై పనిచేస్తే! ఆ భయ-తోనే తిం (ప్రయాణం 
నంగతి .పందుగానే చెప్పాడు, 

కాన్కి ఇపుడు శేషగిరి మాటలకు ఏంచెప్పాలో తెలియ 

లేదతనికి, అతడింకా ఆలోచిస్తూండగానే ౨త్ని ఇొంతెమైన 

ధ్వనితో 3 

“అలాణేలెండి మీ రొచ్చాకనే మేక్ వెడతౌయ” 

అంది, 

రమేశ్. (పశ్నార్శకంగా రత్న వై పుచూశౌడుః కాన్ని 

రత్న మొహం అటువెపు ఉంది. 

మర్నాడంతా శేవగిరి (ప్రయాణపు హడావిడి, (ప్రకి పని 
లోనూ (కమం తప్పరాదు. అంతా నీటుగా ఉండాలనే మన 

_స్తత్వం అతడిది, బరోడాలో ఉంజేడి నాలుగుకోజు బే అయినా, 

బట్టలు మాత్రం ఫొం చెం ఎక్కువగానే సర్దుకున్నా డు. 

శేషగిరి స్నేపితులతో కలిసి రాత్రి రెలులో (ప్రయా 
ణంచేశొడు, వెళ్ళేముందు ఆక్క తండి దగ్గరకొచ్చి: 

కనాన్నా గొంతులో నొస్పిగాఉంది” అంది, 

శేవగిరి వెంటనే చేతిలోని సంచి కిందపెట్టి టార్చ్ 

శెచ్చి పరీక్షించి టచ్ చేశాడు, 
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“ఆకకు గొంతు నొప్పిగా ఉందట అంటూ రత్న వెపు 

అరాొటంతో చూతో డు. 

“ంవా లేదు, తనకు అపుడపుడూ అలా? అవుతూం 

టుంది, మోసెందుకు కంగారు పథతౌరు * నేనున్నాను; రమేశ్ 

ఉన్నారు, చూసుకుంటాం” అని థ.ర్యం చెప్పింది. 

రమేష్, శేషగికితో వి టి. కి కళ్ళి పీడోోలిచ్చి 

పచ్చాడు, 

డ్యాక్టర్ శేషగిరి శు)ను కది లేముందు ; 
“ఆనక “పెకొగు "వెయ్యవద్దని. రత్నతో చెప్పీ అన్నాడు. 

రమేస్. ఇంటికి వచ్చేసరికి ంత్న ఆశను పడుకో బెడు 

తోంది. ఆశ గొంతునొష్నిగా ఉందని మూలుగుతూడింది, 

రమేప్8 కొంచెం కంగారుగానే ఉంది 

తను అఖరి సంవత్సరం చదువుతున్న మెడికల్ విద్యార్థి 

అని శేపగిఃకి రత్నకు తనంకే నమ్మకం, 

కాని రమేశుడికి తనపై తనో నమ్మకం లేదు, 

రమేష్ రత్నత; 

“శేషగిరి వెళ్ళకుండా. ఉంకేనే బాన్రండేదీ” ఆన్నాడు, 

అతడి కంఠంలోని ఆరాటాన్ని గుర్తించి రత్న; 

“బా రెందుకలా భయపడతారు? డాక్టరయ్యే మోసే 

అలా భయపడితే, రోగుల గకేంకావాలి?” ఆశకు అపుడపుడు 

ఇలాగే అవుతూంటుంది, ఫరవా లేమి” అంది శాంతంగా, 

రత్న వొంతిసంరం రమే కలవ రాన్ని కొంచెం 

తగ్గించింది, 
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రమేష్ తం ౫: వ భోకి వెళ్ళి పశుకున్నా ౫ జు కాన్ని ఆకను 
ల ఫ్ ఎప్ గురించిన అలోచుతో. అతడికి. ఇపవటలా. తిలిత్ బాబి 

కూతుర్ని కూడా తచెంచా Es Te సో ws జో తెలిసి 
Ca) te 

వచ్చిందతనికి రత్న కో జం "(పతీ నసూవ, పెనా be మినా? 

సాలు పెంచుకున్నాడు తను, కత్న తన కు+ముక్ని ఎంత గానో 

(ప్రేమిస్తుందని తెలును సతికి అపుజంతా అగ తేన (ప పేస్సర్సి 

అని అసూయపడ్తాడు. కాని త్న కహూటున్ని తను ఎః న్ 

న 

(పేమిస్తున్నాడో ఇపుడే తెయిసుకుంాన్నా డు 
ఈ ఆలోచనలతో అత£“కి రాత్రంతా నో ని చపట్ల 

"లేదు. 

ఆశకు ఎలా ఉందోనని రెంకు మూడుపాన్తు వేచికచ్చి, 
వాసి వెళ్ళాడు. ఫ్ 

11 

త్రీ కరాతుళ్ళిద్దరూ హాయిగా. న్మిదపోతూఎడటం గమనించి 

తను హోయిగా సి(దపోచూ బె. 

ఉదయం రమేష్ లేచేసరేే, రత్న లేచి ఇంటి పనులు 

చేసుకుంటోంది. రమేష్ లేవగానే ఆశ దగ్గరకు వెళ్ళీ ప్రాయ స 

న్నాడు, ఆకే కళ్ళు ముూసనుకుం సశుకుంది, మహేష్ చెయ్యి ననా 
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జంగానే నుదుటిమోనకు వెళ్ళింది. వెంటనే గాబరాగా రత్న 

దగ్గరకు వెళ్ళి; 

కో ఆ్రన్ధక్ట్ర జరం వచ్చింది” అన్నాడు. 

కజ్రల్రాగాకి 

“ఊం ఎవర్నైనా డాక్టర్ని తీసుకొస్తాను.” 

రత్న కొంచెం నవ్వి, శ్వీంళనగా; 

కడాక్ట రా? ఎందుకు? ఈ మాతం గొంతునొప్పి, జ్వరా 

లకు మిరు మందివంచేరా*ి అంది. 

“వద్దు రత్నా! నన్ను పరీశ్చించకండి, నేనో పనికిమాలిన 
వాడిని” 

రత్న అలక్యుంతో అటు తిరిగి “గర; అయితే ఆశకు 

ఇంకో డాక్టర్ అపసరమూలేదుూ” అంది. 

కలత I 

“మోకు చికిత్స చేసేటట్టయితే చెయ్యండి. లేదంళు 
దాన కర్మ ఎలా ఉంకే అలా అవుతుంది,” 

“నేను వెళ్ళి డాక్టర్ని తీసుకొస్తాను”. అన్నాడు రమేష్ 
ముండిగా, 

“మూాకంత ధైర్యం ఉంశే తీసుకురండి చూద్దాం” అంది 

రత్న ఇంకా మొండిగా, 

“రత్నా! నన్ను ధర్మసంకటంలో పజేయకండి రమేష్. 

(బతిమాలుకున్నాడు, 

“లపుడు ధర్మసంకటంలో పడింది మీరు కాదు. నేను, 
నా ఆశకు మోశే చికిత్స చెయ్యాలని నాకోరిక, మోొమోాద 
నాకున్నంత నమ్మకం, ఇంకే డాక్టర్మోదా లేదు,” 
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“రత్నా...” అంటూ ఆమె భుజాన్ని పట్టుకొన్నాడు 

రమేష్, 
“అమా, , .” అంటూ కళ్ళు హౌచింది ఆశా నేం 

చేసినవాడీలా a జరిగాడు కయమేక్. 

రత్న రమేశుడిని మందుల యా ముంచు నిలబెట్లి 
(పశ్నార్థక 0గా అతడ్షివె పు చూసిం 

మేక్ దీనంగా ఆమెవె పు వస 

“నన్నిలా బంధించకండొ అన్నాడు, 

రత్న బదులు చెప్పలేదు. 
రమేశ్ కళ్ళు య్య్మాక్రికంగా బాటిల్స్మోది. పేర్లు 

చదవసాగాయి. అనన చేతులు కొయ్యచేశుల్లా, నిర్తీ నంగా 

అయి, వదో కి. క్రి (పే శీపణతో ముందుకు వెళ్ళి నీ 

మందుసీసా అందుకుని ఇంకో మందున్న దానితో కలిసాయి. 
రెండు మందులూ బోగా కలిపి బన్సా గ్లాసులో పోను 

కుని ఆశ దగ్గరకొచ్చాడు రమేశ్. 

కనోరు తెకు ఆశా! మందు కౌగునువుగాని అన్నాడు, 
జ్యర తీవతతో కళ్లు మూసుకున్న ఆశా కళ్ళు శేరి 

చింది, 

ఆశ కళ్ళలో ఆశ్చర్యం కనిపిస్తోంది; 

“మామయ్యా! నువ్వూ డాక్ట రేనాః” 

వం బదులు చెప్పాలో తెలియలేదు రమేశ్ కి, అతడి 
అవస్థ గమనించి రత్నం 

“అన్రనమ్మా, డాక్ట్సరవు తెరు” అంది, 
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“అయి'జే మామయ్యా! తొందరగా ఓ ఇంజక్షన్ ఇచ్చి 

గొంహ. నొన్పీ నయిం చేశంయ్. శేచే నేను బడికి వ్చొచ్చు”. 

ఆన నూటతో రమేన్ హృదయం కెలికినట్టయింది. 

అతడు రత్న వెస పు తిరిగాడు తపి, సంతోపహ విజయాలతో 

ఆమె మొపహూం నలిగిపోతోంది. 

ఓటమితో రమేష్ కళ్ళు చెమర్చాయి, అక్క-డ 

కరార్యో లేక తేచి వెళ్ళిపోయాడు. 

రత్మ ఆశకు మందు తాగించి పడుకో బెట్టి రమేష్ 

దగ్గరకొ చ్చింది, 

రమేశ్ పలవంచుకుని కరార్సున్నా డా, రత్న అతనిదగ్గర 

నిల్చుని ఆప్వా -౫తః తో అతడివెపు చూసింది, ఆమె మృదు 

నన చేతిచేళ్ళ స. జుత్తుల్లో ఆడుకున్నా యి, 

“మేక్. 
కదిపిట్రి 12 

“నావైపు చూసి చెప్పండి విరా కెందుకింత వ్యధ క 

“ఈ జన్మలో ఇహా ఎవరికీ మందివ్యకూడ దను 
కున్నాను ఎపుడెకే వదినను (బతికించుకోలేక పోయానో, 
అప్పుడే డాక్టర్ వృత్తికి నీళ్లు వదులుకున్నాను, కాని ఈరోజు 

మొ తల్లీ కూతుళ్లు కలిసి నా నిశ్చయాన్ని నడలింప జేశారు, 

నా జీవితంలో ఇదొక ఓటమి.” 

“ఓటమి! తప్పుగా తెలుసుకున్నారు మీరు. ఇటే మో 
గెలుపు రమేశ్! వదో గుడ్డిమ్మకంత. మో జీవితాన్నే పాడు 
చేసుకుం: న్నారు. జలుబు చేసిందని ముక్కు తెగ్టాట్టుకున్న 



తానుర కొలను ఫీ 

ట్టుంది మోసి ఇవాన్సు బతుకులు. ఎసరి ఆధీనం * టిన 

వాళ్ళంతా ఎపుడో ఒకరోజు చావాళ్సొం చేగదా*” 

“కాని వదిన ఎంత చిన్న వయసులో చనిపోయి"చెశీ ఆమె 

జబ్బుకు ఎన్ని రకౌల చికిత్స: చేశాం, వది సయం చెయ్య లేక 

పోయింది. మరి ఈ చికిత్స అంతా ఎందుకు 4 నేను నయం 

చేస్తాను; సేను (బతికిస్తాను అనేమాట అబద్దం, అందుకే నాలో 
నమ్మకం లేదు.” 

“మానవ శ కిని మించింది మరొకటుంది దాన్నే 

చేవుడు”, శ క్రి “విధి అని వ పేరుతొనైనా పిలునసయ్యు 

మన (ప్రయత్నం మనంచేస్తే ఆత్మతృ కలుగుతుంది, 

ముఖ్యంగా ఆయుస్సుతీరి, కొంత చనిపోయింది. ముళ్ళు గుచ్చు 

కుంటాయని గులాబి చెట్టునుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతా రా. ఎవ 

రై నాశ” 

“నేను వెళ్ళిపోతాను, జీఏితంనుండే దూరంగా వెళ్ళి 

పోతాను. 

ళద్ర న్న్న వరిశితనం అంటారు, రమేశ్ ! మోారీరోజునుండి 

ఫొ త్ర జీవితం (పారంభించాలి, మూ ఉరికి వెళ్ళి చదువు పూర్తి 

సేసి డాక్టరుగా స్టిరపడండ, మనిషిగా జీవితాన్ని ఎదిరించండి, 

విరికిపందలా పారిపోకండిల 

రమేష్ బదులు చెప్పకుండా జోలపాట వింటున్న పసి 

పాపలా కూర్చున్నాడు. 

హ్జ్రస్ధ తండి వచ్చేడా కా ఆశను చూసుకునే బాధ్యత 

మోది అంటూ తనమాట ముగించింది రత 
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రమేష్ ఆ పూటల్లా ఆశ దగ్గర్నుండి కదలలేను, (పకా 

మోద పడుకుని బాధవడుతున్న ఆ పిల్లకు ఎన్నోరకాల కథలను 

చెప్పి నవ్వించాడు. ఒక్కా నిమిషంకూడా విసుగు చెందకుండా 

కూర్చున్నాడు. కాని, అతడి కళ్ళు ఎక్కు-వగా మాట్లాడకుండా 

తనపనులు చేసుకుంటున్న రత్నను వెంటాడుతున్నాయి 

రత్ని తన పనులన్నీ ముగించుకుని వచ్చి; 

“నేను ఆశ దగ్గరుంటాను, మిరు అలా తిరిగిరండి” అంది, 

“ఉహుం చే నెడ్కిటికీ వెళ్ళను” అన్నాడు రమేష్. ఆశ 
అది విని “అమ్మా, మామయ్య వాలా మంచివారమ్యా” 

అంది, 

ఇంకాస్పేపటిలో రత్న స్నేహితురాళ్ళ గుంపాకటి లోప 

లికి (పవేసించటంతో , రమేష్ అక్కడనుంచి లేచి బయటకు 

"వెళ్ళడు, 

మాతుంగా. మాక్కె ట్, గాంధీమాక్కె-ట్టు చుట్టుకుని 

రమేష్ వచ్చేసరికి రత్న స్నేహితురా ళ్ళవరూ లేరు, 

రమేస్ ఆశ దగ్గర కూర్చుని “ఎలా ఉందమ్మా” అనడి 

గాదు 

“నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది మామయ్యా, నీరు మింగటాని 

క్కూ-డా వీలు కావటం లేదు.” 

“తెల్లవారే సరికి అన్నీ సరిపోతాయ్” అంటూ ధైర్యం 
చెప్పాడు రమేశ్, 

కూతురికి గ్లాసులో పాలు తెచ్చిన రత్న; “ళేప్ర నా 
స్నేహితురాలి. ఇళ్లెలి పెళ్ళి నన్ను తప్పకుండా రమ్మంది” 
అంది 
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“బంట అమ్మాయికి వంట్లో బాగా లేనపుడు మొ 

శెలా వెడతారు?” అన్నాడు రమేశ్, 

“మిోరండగా నాకేం భయం? ఆశను మోకు అప్పజెప్పి 

నను నిశ్చింతగా వెళ్ళగలను” అంది రత్న చిలిపిగా, 

“వద్దు రత్నా నేను అయోగ్యుడిని, నా కప్పజెప్పకండి.” 

రత్న చిరునవ్వునవ్వ్ అతడిమాట అనునయంగా తిరన్క- 

రించింది, 

మరుసటిరోజు ఎనిమిది గంటలకల్లా పెళ్ళికి వెళ్ళటానికి 

సిదమయింది రత్న. ఆమె వెళ్ళకుండా ఆప లేకపోయాడు రమేష్, 

నిస్పహాయుడై. కరార్చుండివోయాడు, 

రత్న పట్టుచీర కట్టుకుని కూతురి దగ్గరకొచ్చి: 

కదళ్నిరానా ఆశ” అంది, 

“వెళ్ళమ్మా, మామయ్యు ఉంటారుగా అంది ఆశా, 

రత్న రమేషతో; 
“వెడుతున్నాను, స్తాస్కు-లో వేడిపాలున్నయ్. ఆశకు 

కొనాలం'కే ఇవ్వండి. సాయం(తం నాలుగింటికి వచ్చేస్తాను” 

అంది, 

రమేశ్ భయపడుతూ ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని; 

“నాకు భయ మేసోంది” అన్నాడా 

“మికు భైర్యం కలగాలనే చేను వెడుతున్నాను, త్వర 

గానే వచ్చేస్తాను, వెళ్ళనా?” 

రత్న అతడి చేతిలోని తన చేతిని నెమ్మదిగా విడిపించు 
కుంది ' క 
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పెళ్ళిభోజనం అదీ ముగించుకుని రత్న వచ్చేసరికి 
సాయంత్రం ఐదయింది, సంతోష నమారంభంలో పాల్లాని 
వచ్చినందువల్ల గాబోలు రత్న మొహంలో ఆనందచ్చాయలు 

విల్లివిరుస్తున్నాయి. వదో పాటను మెల్లిగా గొణుక్కుంటూ 

'వెంక్షైక్కి-ంది. 

తలుపు దగ్గర నళిని ముళ్ళమిగాదున్న ట్లు నిలబడి ఉంది 

రత్నను చూడగానే తలుపుకు తాళం వేసి, రత్న చెయ్యి పట్టు 

కుని కిందకు దిగుతూ, 

“రత్నా! ముందు పద దోవలో అంతా చెబుతాను, 

కంగారు పడకు” అంది. 

రత్న కళ్ళు "పెద్దవయ్యాయి: 

“ఏం జరిగింది?” 

“ఆశకు డి ఫీరియా” అయిందట, ఉదయం నువ్వు పెళ్ళికి 
వెళ్ళగానే, ఆశా చాలా బాధ పడిందట, *, 

ఆతంగా వింటోంది రత్న, 

“ఏయ్ ట్యాక్సీ, + ౨” అని ట్యాక్సీని పిలిచింది నళిని, 
టాక్సీ రాగానే రళ్నను లోపలికి తోస్కి తనూ కూర్చుని, 

“జె జ హాస్పిటల్” అండి, 

రత్న మాట్లాడే నకి కోల్పోయి _స్తబ్బంగా కరార్పుండి 

పోయింది, 

“రమేష్కు అనుమానం వచ్చి ఆశను: పరీక్షించి డి ఫ్రీ 

రియా అని నిర్గారించి ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చి హాస్పిటల్కు తీసు 
కుని వెళ్ళి అడ్మిట్ వేశారట, హాస్పిటల్నుండే' నాకు ఫోన్ 

చేశాము; “రత్న 'పెళ్ళినుండి రాగానే అక్కడికి తీసుకుని రమ్ముసి, 
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య. ఇక్క-డ నిలబడి నీకోసం చూస్తున్నాను, నువ్వెక కు 

డికి వెళ్ళానోకూడా నాకు కెలీదాయి, కెలుసుంకు అక్క-డి 

కైనా వచ్చేదాన్ని.” 

“ఆశ కెలా ఉందట” రత్న అడిగింది. 

“బ్బప్పుడే అయిదు సిముహోల[క్రితం ఫోన్ చేసి కనుక్కు-న్నాను 

"వంటనే ఆపేవను చేశారట, ఇంకా శెలివి రాలేదు కాసి, 
మామూలుగానే వూపిరి పీలుసోందని చెప్పారు రమేశ్. వం 

కంగారు పడకు.” 

టాక్సీ హాస్పిటల్ ముందు ఆగింది, రత్న నళినిని అనుస 
3ంచింది, నర్చులనడిగి ఆశొ ఉన్నవార్లు కనుకున్నారు, 

నళిని రత్న చప్పుడు చేయకుండా మెల్లిగా నడిచి 

వెళ్ళారు లోపలికి, 

ఆశ మంచం దగ్గర తలవంచుకుని కూర్చున్నాడు రమేష్ 
అడుగుల చప్పుడు విని లేచి రత్న దగ్గరకు వచ్చి మృదువుగా: 

మొ ఆశను మోకు అప్ప చెబుతున్నాను” అనేసి అవ 

తలకు వెళ్ళిపోయాడు. 

రత్న కుర్చీమోద కూర్చుని ఆశ చిన్నచేతిని తన చేతి 
లోకి తీసుకుంది. నళిని రత్న "వెనుక నిలబడింది. 

సాయంత్రం కాండ్కు వచ్చిన డాక్టర్ని సళిని; 

“ఏ భయం లేదా డాక్టర్ ” అని అడిగింది. 

“చేదు ఈ అమ్మాయిని తెచ్చి అడ్మిట్ చేసిన అబ్బాయి 

బాలా బుద్లిమంతుడు, ఇంట్లో చేయాలిసీన చికిత్స తనేచేసి 

శ్రీసుకొచ్చాడు గనుకనే (బతికింది పాప, తగిన సమయంలో 
చికిత్స దొరకటం మో అదృష్టం 
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“అయితే ఇంకేం భయం లేదన్నమాట” అంది నళిని 

మళ్ళీ. 
కయ మేమో లేదు, తప్పకుండా నయమవుతుంది. కొని 

ఇంకా నాలుగురోజులు ఇక్క-జే ఉండాలి” అని చెప్పీ వెళ్ళిపో 

యాడు డాక్టర్ 3 

రత్న లేచి నిల్చుని “నళినీ! నువ్విక్క-డే ఉండు, నేను 

రమేశ్ ఇక్కడే ఎక్కడైనా ఉన్నాశేమో చూసి వస్తాను” 

అంది 

నళిని మంచం దగ్గర కూూర్సుంది, 

కాస్సేపట్లో రత్న 'వెనక్కి- వచ్చింది, 

“రమేశ్ వరిశ అని అడిగింది నళిని. 

“ఎక్కడా కనిపించలేదు, ఉదయం భోంచేశారో లేదో 

కూజా తెలీదు. 

నళిని మాట్లాడ లేదు, 

కాస్సేపు వూరుకుని నళిని * చేనిక వెడతాను, రాత్రికి 

నువ్విక్క-జే ఉంటావా?” అని అడిగింది, 

కడం” 
“అయితే నీకు పక్క-అదీ శెచ్చిస్తాను, ఇవా వెళ్ళనా 

అని రత్నతో చెప్పి వెళ్ళిపోయింది న్యని, 
మృత్యు కువారంలోనుండి బయటపడిన ఆశా కళా 

విహీననుయిన మొహోన్ని చూస్తూ రమేష్ని గురించి ఆలో 
చిస్తూ కూర్చుంది రత్న. 

ర్యాతి తొమ్మిదింటికి నళిని డుప్పటీ అదీ తీసుకుని మళ్ళీ 
వచ్చింది, 
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“మేక్ ఇంట్లో ఉన్నారా?” ఆతుతతో అడిగింది రత్నం 

“వేరు ఇక్క-డికి రాలేదా?ి 
ఆ దు” 

కఇిప్పడాస్తాశేమో, నీకు అన్నం శేచ్చాను, భోంచే 
ధ్దువుగాని శే,” 

“వద్దు నళినీ. పెళ్ళిభోజనం ఇంకా అరగలేదు నాకు.” 
“కొంచెం తిను, ..” నళిని బలవంతం చేసింది. 

“వద్దు క్యారియర్ ఇక్క-డే ఉండనీ; కావాలంకే 

తింటాను” 

నళిని క్యాాయర్. బల్ల మోద పెట్టి ఉదయం వస్తానని 

చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. 

రాత్రి పది దాటాక వార్టులోకి అడుగుపెట్టాడు రమేష్ 

రత్న తదేకంగా ఆశనేచూస్తూ కూర్చుంది. 
రమేష్ మాట్లాడకుండా వెళ్ళి ఆశ చెయ్యిపట్టుకుని 

నాడి చూశాడు. ఆశ మెల్లిగా హాయిగా ఊపిరి పీలుస్తూ ఉండ 
టాన్ని గమనించి అతడి హృదయం "తేలిక్రపడింది. 

రత్న అతడినే పరీక్షగా మాస్తూడంది, 
“జేక్ {9 

“ఏమిటి 22 

“ఆశకు తప్పకుండా నయమవుతుందని చెప్పారు డా కర్” 

రమేష్ మాట్లాడలేదు, 

ఉ్పక్షనై నా భోేంచెయ్యండి.” 
“నేను భోంచేయలేదని మీ కెవరు చెప్పారు ?” 

“మా మొపూమే చెప్పుతోంది” 
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“నాకు ఆకలిగా లేదు.” 

“ఉదయంనుండి కాఫీ, టిఫిన్, భోజనం ఏమా తీసుకో 

"లేదు; అయినా అకలిగా లేడా ౪” 

“లేదు” 

“నా కోసం కొంచెం తినండి” 

“వద్దు,” 

నేనే తినిపిస్తాను” అంటూ నళిని తెచ్చిన క్యారియర్ 
మూశకతీసి కలిపిన అన్నాన్ని స్పూనుతో అతడిచేత తినిపించ 

సాగింది 

రమేష్ తృ ప్రిగా తిన్నాడు, అతడి భోజనం అయ్యాక 

రత్న ; 

“మూరు ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోండి, నేను ఇక్క-డఉంటాను” 

అంది, 

ఉహుం నేనూ ఇక్కడే ఉంటాను” 
“పక్క_ అదీ వమో లేదు. మోరెలా పడుకుంటారు * 

“మరేం చేస్తారు (haa 

“నలిని నాకు దుప్పటి తెచ్చింది,” 

“సర్వే మోరు పడుకోండి,” 

“వురి మారో ?” 

“నేను కుర్చీమాద కూర్చుని, మిమ్మల్నీ, మ్ కూతుర్నీ 

చూస్తూ రాని గ డిపేసాను.” 

“ఉదయంనుండి తిరిగి అలిసిపోయారు, ఇపుడైనా కాస్త 

వి శాంతి తీసుకొండి,” ' 
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“మిమ్మల్ని చూస్తూ కూర్చోవటంకన్నా నాకువేరే 

విశాంతి అక్క-గ్రేదు” 

“అలా చూడదగినంత అందగత్తెను కాను నేను” 

“ఫరవాలేదు ఈ రోజు “నన్ను బలవంత పెట్టకండి” 

అన్నాడు రమేశ్, 
రత్న పడుకుంది. రమేశ్ ఆ తల్లీ కూతుళ్ళనుచూన్తూ 

ఆ రాత్రంతా గడిపాడు, 

వ Su అనుభంధమో ఇది! తను ఎన్నడూ 

చూసి ఎరుగని (క్రీ (సై రత్న. ఏదో కారణంవల్ల తను be 

ఆ అలునా గంట ఉండాల్సివచ్చింది, కాని, అంతలోనేనే న్నెహ 

చేరు తన హృదయంలోకి అంత మ 

ఉఊహించనై నా ఊప హీంచ లేదు, 

అంతా తెలిసికూడా రత్న స్నేహబంధాన్నుండి 

తప్పించుకో లేకపోయాడు రమేష్. తమ స్నేహంవల్ల వ విధ 
మైన ఉపయోగమూ లేదని ఇరువురికి తెలుసు, ఆ చ్నేహోన్ని 
పెంచుకోవటంవల్ల ఇద్దరికీ సుఖం లేదన్న విషయం తెలిసీ కూడా 
ఆ అనుబంధాన్ని తెంచుకో లేక పోయారు, 

రత్ననుండి దూరంగా వెళ్ళాలన్న ఆలోచనే రమేవ్. 

హృదయాన్ని ఖ్ య(భాంతం చేస్తోంది, ఆ విరహం భరించరాని 

దిగా అనిపించిందతేనికి, 

ఆ ఆలోచఛనరాగానే జెదరిపోయేవాడు రమేశ్, రత్నను 
చరాడకుండ్కా ఆమెతో మాట్లాడకుండా తను ఉండగలడా ? 

(పేమ తామర పుప్పపు వేరులా బలమైనది. ఆ వేళ 
సమూవాప్ప చేతికి చిక్కిన మనిపీ, ఆ వలనుండి తప్పించుకు 
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పోదామని (ప్రయత్నించిన కొలదీ ఆ వేరు అతడిని బంధించి 
బురదలోకి లాగేసినట్టు, రమేశ్ అనురాగపు స్వచ్చమైన సరో 

వరంలోకి అడుగుపెట్టి, డాని రు దాలింగనానికి లోనై వివళు 

డై పోయాడు, 

మర్నాడు నళిని వచ్చేసరికి రమేశ్ కుర్చీలోనే న్నిదిస్తు 
న్నాడు, రత్న న్మిదలేచి ఆశదగ్గర కూర్చుని ఉంది. ఆశ కళ్ళు 

"తెరచి నళినివై ఫు చూసింది. నళిని అందం, అలంకారంచూాసి 

ఆశ కళ్లు పెద్దవయ్యాయి, మాట్లాడకుండా సళినివై పుచూసి 

నవి౧ంది. 

"రెండురోజుల తరువాత బరోడానుండి తిరిగివచ్చిన శేష 

గిరికి కూూతేరి అనారోగ్యం సంగతి తెలిసి గాబరాగా హోస్పి 

టల్ కు పరేౌత్తుకొచ్చాడు. 
ఆశకు జబ్బు నయమవుతూండటంచూసి అతడి మనసు 

శేలికపడింది. ఆశను ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళేదాకా ఆశ పక 
నుండి క ద'తేదు శ్తేవగిరి, 

వారంరోజుల తర్వాత ఆశ ఇంటికి వచ్చింది. రత్న 
కూతుర్ని మళ్ళీ పొందినట్టుగా సంబరపడింది, ఆ సంబరంలోని 
సంతో పాన్ని మనఃపూర్యకంగా అనుభవించాడు రమేశ్. 

ఆశ ఇంటికి వచ్చిన "మర్నాడు రమేష్ మళ్ళీ తన 
(పయాణం విషయం ఎత్తాడు, 

“ఇష్యూనై నా నాకు ఊరికి వెళ్ళటానికి అనుమకినివ్వండి" 
అన్నాడు ఆ, దంపతుల మొవాంచూసి, 

రత్న కేవగిరినే: మాట్లాడనిచ్చి తాను తప్పుకుంది. 



1) 
Ce) mE cc 

be 
య ట్ర్ (ఓడ యె G రో శ 

“అలాగే ఇంకో సంవత్సరం చదువు పూ. చేసేయ్. 

తరువాత బ్రక్క_డికే వచ్చేద్దువుగాని, ఇద్దరం కలసి (పాక్తీసు 

చేద్దాం, నేనూ కృష్ణమూర్తి రికి ఉత్తరం రాస్తాను. వా 

దుం సీ చదువు పూ ర్తి రానీ, ఇప్పటినుండి ఆ విషయ మెందు 

కులే” అన్నాడు శేవగరి.. 

శకున పూర్తి చేస్తాను. అదమట్టుకు నిర్ణయించు 

కొన్నాను” అంటూ రత్న వై పు చూశాడు రమేశ్, 

ఆమె తలె తి రమేవ్. వెప వెపు మూసింది. "జేవగిని అకడ 

లేకపోతే, ఆ తూ అన్నందుకు వం బహుమతి ఇచ్చేదో 

రత్నకు మ్మాతమే తెలుసు, 

ఒక్కతణం ఆమె కళ్ళలో మెనుపు మెరిసింది, హృద 

యంలోని సంతోపవ. మంతా ఆమె మొసహంలోనే (పతిబింపిం 

చింది, 

ఆమెకు తను ఆ మాట అని ఎంత ఆనందాన్ని కలుగ 

చేశాడో రమేశ్ ఫొలవ లేకపోయాడు, 
“కాస్మి ఇ్రక్క-డ (పాకీ సు చెయ్యను” రమేశ్ అన్నాడు 

రత్నే మానంగా నిట్టూర్చింది. 

“ఎందుకయ్యా ! భొంబాయంకు అపుడే విసుగు 

పుట్టిందా (ia 

“అలా కాదు, నేను మై)వేటు (ప్రాక్సీసు పెడితే దగ్గు, 
జ్వరం ఇలాంటి జబ్బులే మందివ్యగలను, సర్జన్ కావాలని 
నాకు వాలా రోజులుగా ర్డీ కోర్కె. ఉంది, సర్టన్ అయి, స్ో త్త 

(ప్రయోగాలు చేస్తి కె త్త మందులను కనిపెట్టాలని ఉంది,” స 
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శేషగిరి నంతోపంతో పొంగిపోయాడు. గర్వంతో 

రత్న వైపు తిరిగి; 
చూశావా రత్నా! మా కృష్ణమూంర్టి తమ్ముడు 

ఎలా తయారవుతున్నా డో?” అన్నాడు, 
మాటకు అందని సంతోపాన్ని హృదయంలో నింపు 

కున్న రత్న హూనం దాల్చింది. 

మరా డురాటే రమేశుని (ప్రయాణం నిశ్చ మయింది, 
ముందే టికెట్ రిజమ్య చేయించుకున్నాడు, 

తల్లి _సమయాన్నంతా తననుండి లాక్కున్న రమేశు 

మోద మొదట్లో ఆశకు స్నేహభావం కలుగలేదు. కాని (క మేణా 

పరిచయము, స్నేహమూ "పెంపొందాయి వారిద్దరిమధ్యా, 

ఆఖరి సొయర్మతేం రత్నతో కలిసి జుహుబీచికి వెళ్ళాలని 

స్టో రుకున్నా డు రమేశ్. 

సంధ్య స్యర్ల కాంతి కిరణాలు నీలనమ్ముదఫు కెరటాల 

మిద ఆడుకుంటున్నాయి. ఆ కిరణాల ఆటలను చూసి సము 

(దుడు నవ్వుతున్నా డేమో అన్నట్టు, కెరటాలు తెల్లటి నురుగును 

నింపుకుని నవ్వుల్ని పువ్వుల్ని విరజిమ్మి మళ్ళీ వెనక్కి. వెళ్ళిపోతు 
న్నాయి. 

కుకా: మీతో గడిపే ఆఖరి సాయంత్రం వది” 

అన్నాడు రమేమ్, 

“మీరలా మాట్లాడకండి ర మే?! నాకు వడువు 
వస్తోంది. శ్రి | 

“మో మనసు చాలా గట్టిదనుకున్నాను, ఆఖరిరోజున 
ఇలా బెంబేలు పడపోతాశేం + a 
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రత్న నిస్సవహోయంగా; 

“వునం ఎవరితోనూ స్నేహ బాంధవ్యాలు సెంచుకో 

రాదు రమేమ్! మోనుండి దూరంగా ఉండాలని ఎంతో (పయ 

ల్నించాను. వీలుపడలేదు. ఈ శ్నేవామూవద్దూ, ఈ విర 
వామూవద్దు. ఏదీ శతేకుండా ఉంకునే మనసుకు హోయిగా 

ఉంటుం దేమోొ అనిపిస్తోంది” అంది, 

“బారు వమేమో మాట్లాడకండి, తరువాత చేను 

బొంబాయి వదలి వెళ్ళనే వెళ్ళను. డాక్టర్ నన్ను క్కడ కే 

రమ్మని ఆహ్యానించినపుడు. వచ్చేద్దామా అనుకున్నాను. కాని, 

మనిద్దరం ఒక చోట ఉండటం ఇద్దరి (శ్రేయస్సు దృష్టా మంచిది 

కాదని నిర్గారించాను. స్త 

“అదే మంచిది. మారు చదువు పూర్తిచేసి డాక్టరణా. 

లని నిశ్చయించుకున్నారని శెలిసి నేనంత " సంతో షపడ్డానో 

తెలుసాఖి 
“ఎంత ణి 

కలక్కడకాదు. ఇంట్లో చూఫవుతాను...” అంటూ 
చుట్టూ చూాసింది రత్న, 

“కరువాత మోట తప్పకూడదు 100 

“లేదు, అకస్మాత్తుగా మీ రలా అనగానే నా కెంత 

ఆశ్చర్యం, సంతోషం కలిగింవనీ!” 

“ఆనక సీయన్గా ఉన్నపుడు నా కనిపించింది. నేను 

చదువు పూర్తి చేయకపోవటం శుద్ధ తప్పులని, తన జబ్బేమిటి 

అని ముందుగానే నేను *డయాగ్నస్” చెయ్యగలిగాను, 

దానితో నామాద నాకు నమ్మకం కలిగింది” 
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“ఆశ ెండురోజులు జబ్బుపడినా బాధలేదు. కాని ఆ 
కారణంగా విరా నిశ్చయాన్ని మారు మాక్చుకున్నారు రమేశ్! 
నాకు వాగ్దానం చేసారా?* 

“ద చ్చ? 

“డాళ్టరె (పజాసేవ చేస్తానని మరి...” 
“డం చెప్పండి” 

“మూరు డాక్ట రయ్యాక తప్పకుండా పెళ్ళి వేసుకోవాల్సి 

దయచేసి నా కోర్కెను మన్నించండి, ఈ రెండు విషయాలకు 

మోారు వాగానం చే స్తే నేను నిశ్చింతగా ఉండగలుగు తాను,” 

“ మొదటదానికి వాగానం చెయ్యగలను; రెండవదాని 

విషయమే కాస్త ఆలోచించాలి,” 

“బందులో ఆలోచించడానిశేముంది + ఆలోచించాల్సి 

నంతే గహనమైన విషయం - కాచే! పెళ్ళికి ముందు (పతి 

అబ్బాయి, అమ్మాయి కాబోయే సహచరుల గురించి ఎన్నో 

కలలు కంటారు. మనసు చంచలంగా, నిలకడ తేకుండా ఎగిచే 

నీతాకోక చిలుకలా ఉంటుందపుడు, 'పెళ్ళయాంక మనసు ఒక 

స్టివి తాన్ని పొందుతుంది. వెనుకటి సంగతులన్నీ కర చేష్ట 

లుగా అనిపీసాయి. +.” 

రమేశ్ మధ్యలోనే ఆపి : 
“నేను చేనికయితే బాలా (పాధాన్యత నిస్తానో, దాన్నే 

అంత శేలిగ్దా తీసిపారేస్తాశేం ? ఆఖరి రోజు _ దయచేసి నా 
మనసు నొప్పించకండి.” ' 

“మి మనస్సును నొప్పించాలని నేనీ మాటలనడం లేదు 
రమేన్! అనురాగానికి మరిచే విలువను సహీంచలేకుండా 
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ఉన్నాను నేను మట్టికి బంగా రానికిచ్చిసంత పవీలంన ఇస్తున్నా రా! 

సిజం చెప్పాలంకే (పేమలో నమ్యుకం లేవు నాకు 

“రత్నా! వమంటున్నా" మోస $* 

“ఉన్న మాళు అంటున్నాను, _పేమకు ఒకడ లేను. చిర 

'కొలం నిలిచేది కాదు, పువ్వునుం* స్తువ్వుకు ఎగిసే (భ మరానిక్కీ 

(_సేమకూ పెద్ద కెజా వమోాలేదు. క్షణికంగా మనసుకు (భాంతి 

గొలిపే హృదయ డార్భల్యాని కే (పె రు అంటారు అంతే!” 

“మిరు బ్రదే విధంగా మాట్లాశుతూ ఉంకేు నేను 

వెళ్ళిపోతా ” అంటూ లేచి నిల్చున్నాడు రమే. 

రత్న అకా ఆపి; 

“ఇవా ఇలా మొట్లాడనులండి, కాని నాకు మాటి 

వ్యండి = పెళ్ళి చేసుకుంటానని అంటూ చెయ్యి చాపింది, 

రమేష్ మళ్ళీ ఇసుకలో కూ.స్పన్నాడు, 

“ఎందుకు నన్నిలా బాధిస్తారు ౪” 
“నేను మ్యూతం తక్కువ బాధ పడుతున్నానా? నా మన 

సుకు కాస్త శాంతి నివ వేరా ఖో 

“సరే! అలాో చేసుకుంటాను, కాని ఎపుడో జెప్ప 

లేను. నా మనస్సు కువుటపడ్లాక చేసుకుంటాను, సనా! 
మోకు శాంతి కలిగిండదా¥ి” 

అవారమైన తృ వీతో రత్న కడం” అంది, 

ఒకదాన్ని ఒకటి తనుముకుంటుా వస్తున్న అలలవైవు 

చూస్తూ రమేళ్ : 
“విరా అ్మడన్ చెపుతారా? అన్నాడు, 

రత్న అదిరిపడి “ఎంనుకూా?” అంది, 
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“వాకు ఊరికి వెళ్ళాక ఓ ఉత్తరం రాస్తాను” 
రత్న జోరుగా తల అడ్డంగా తివ్పుతూ “వీల్లేదు రమేష్! 

మోకు ఉత్త రశాలేమా రాయకండి. మనం పత వ్యవహారం పెట్టు 

కుంశు ఇక్కడితో 'తెంచుకుందామనుకుంటున్న బంధం మళ్ళి 

పెరగటానికి అవకాశ మివ్యటమే అవుతుంది ” 

“లేదు, అలా పెరగటానికి అవ కాశమివ్వను. ఇ్రక్క-డ 

నుండి వెళ్ళాక ఒక్క- ఉత్తరం మటుకు (నాయటానికి అనుమ 

తివ్యండి” అంటూ (బ్రతిమాలుకున్నాడు రమేష్, 
రత్న ఖచ్చితంగా “వీల్లేదు. మరొక ఉత్తరం రాస్తే 

మర్యాపిశైనా నేను జవాబు రాయాల్సి కస్తుంది, అందుకే 

మిమ్మల్నీ రాయవద్దంటున్నా” అంది. 

కన్ని రోజులు మో ఆతిథ్యాన్ని పొంది కృతజ్ఞతతో 

మీకో ఉ తరం రాసే అవకాశం కూడా నాకుండనక్క-శే 

దంటారా[ి | 

రత్న నవ్వుతూ అతడివె వు చూసి “మోకు చెప్పాల్సిన 

థ్యాంక్సం తా ఇపుజే చెప్పేయండి” అంది, 

“ఉహూ చేను ఉ త్తరమే రాస్తాను.” 
“అయితే ఓ పని చెయ్యండి, మొ కంతగా రాయాలనే 

ఉంకే డాక్టర్కు రాయండి. నా అభ్యంతరం వమొ లేదు” 

రమేష్ కోపంతో అన్నాడు “మిమ్మల్ని బాగా కొట్లా 

లనివిప్రోంది నాకు. నేను అనుకున్నంత మంచివారు కాదు 
మారు,” | 

“అలాగే అనుకోండి, మరీ సంతోషం, చేను మంచిదా 

న్నని వనాడూ చెప్పుకో లే దే” 
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క్యత్నా!’ వే 

“అలా పీలువకండి. నా మనసు బలహీనమై మోరడిగిన 
దానికంతా ఒప్పేసుకుంటాను, మీ మంచి కోసమే నే నింత 

(కూరంగా వ ర్తిస్తున్నాను” స్ట 

ఇహ ఆమెను బలవంత పెట్టి లాభం లేదని ఊరుకున్నాడు 

రమేష్. 

చీకటి పడుతూండగా ఇద్దరూ ఇంటికి బయలుదేరారు 

ఇంటికి రాగానే రమేష్ తన వస్తువులు సర్దుకోసాగాడు. రత్న 
అక్కడే ఓ కుర్చీలో కూర్చుని గణానికి చెయ్యి అన్ని అతడినే 

మూస్తూ కరార్చుంది. 

రమేశ్ గుడ్డలు పెక్రైలో సర్దుతూ రెండు మూడుసార్లు 
రత్న వె ఫు చూశాడు, కొన్సి ఆమె అళగడి చూపును గమనించ 
"లేదు, వాలా పరధ్యానంగా కూర్చుంది రత్న, 

రమేష్ గుడ్డలు సర్టటం మానేసి రత్నమైసు సూటిగా 

చరాశొడు, కాని రత్న గమనించ లేదు. 

రమేశ్ తన పని మానేసి రత్న దగ్గరగా వచ్చి నిల్చు 

న్నాడుం 

రత్న తన ఆలోచనల్లోపడ్కి అతడు తన దగ్గరకు రావ 

టాన్ని కూడా గమనించ లేదు, రమేశు తన రెండు చేతులతోనూ 
ఆమె మొహోన్ని తన _వెవుకు తిప్పుకుని. 

“మా ఆలోచనలలో నాకూ నగం వాబా ఉంది 

అన్నాడు, 

రత్న మానంగా అతడివైపు చూసింది ఆమె కళ్ళలో 
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నిండిన నీకు బుగ్గలమినుగా జారిగోయింది రమేళు వ్యాకు 

లంతో 
os! వడుస్తున్నా రా? తప్పుకదూ ఇంతవరకూ నౌక 

ధైర్యం చెప్పి ఇపుడు మోరే కన్నీరు కారుస్తున్నా రా! అదీ 

నాలాంటి దొంగకోనం!” అన్నాడు, 

“దవాంగా! మిూశేం దొంగతనం చేశారు?” 
ora ఇంట్లోనుండి చెండు అమూల్యమైన వస్తువులను 

వంటి యజమాని అం.మతిలేకుండా తీసుకుపోతున్నా ను, అవే 

మిటో తెం:ంసాటి 

రత్న తల అడ్డంగా ఆపింది, 

“ముదటిది మొ హృవయం, రెండవది ఆఖరుదీ కది...” 

అంటూ వంగి, రత్న బుగ్రమాద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు, రత్న 

అతడి నుదురు, కళ్ళు, తల నోరు అన్నీ మృదువుగా చేత్రో 

తడిమి చూసింది, 

“గ్పడ్డివాళ్ళు చేత్తో మొహసహోన్ని తడిమి చూసినట్టు 
చూస్తున్నా రేం రత” 

“విరా మొహాన్నెక్కడ మరచిపోతానో అని భయం 
నాకు అందుకే సరిగ్గా చూసీ గు రు పెట్టుకుంటున్నాను 

రమేక్!...” 

“ఏమిటి?” 

“మారు బొంబాయికి ఎందుకొచ్చారు?” ల 

“నేనూ అదే ఆలోచిస్తున్నాను. నేను రాకపోతేనే, 
మోరు హాయిగా ఉండేవారు.” 
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“రేపటి నుండి మొరుండరు. ఇల్లంతా శూన్యంగా ఉం 

టుంది,” 

“మారు ఎంతో థె ర్భం కలవారు అనుకున్నా; మా 

భు ర్యమంతా మాటల్లోనే,” 

రత్న మాట్లాడకుండా "లేచి నిల్చుంది. 

6భోం చేద్దురుగాని రండి. ర్యాతి నెల్లో నద చెడకండి, 

పడుకుని నిద్రపోవటానికి (ప్రయత్నించండి. శ్షేమంగా ఊరు చేరి 

నందుకు డాక్ట ర్ కు ఉత్తరం రాయండి” 

“విరు మళ్ళీ ఎవుడొస్తారో అటు వై ఫుకు?” 

“నిరా పెళ్ళికి లేదా మి కూతురి పెళ్ళికి తప్పకుండా 

వస్తాను” అంది రత్నే. 

రమేష్కి వీడో-లివ్యటానికి అందరూ కార్లో స్టేషనుకు 

వెళ్ళారు 

మామయ్య వెళ్ళిపోతున్నా డం'కే ఆశక్యూ-డా బెంగ 

గానే జ్రంది, శేవగరి కృష్ణమూర్తికి చెప్పమని వమేమోా చెవు 
తున్నాడు, రత్న మాత్రం మౌనంగా కూూర్చుంది. 

రైలు కదిలింది. రమేశు రత్నవెవు చూనొడు. ఆ 

కళ్ళలో రత్నశేం కనిపించిందో * వెంటనే తనను లోపలికి 
లాక్క్యు-ంటాజేమో ననిషించి రెండడుగులు వెనక్కి. వేసింది, 

రత్న తన కర్చీఫ్ ఊపింది, రమేశు (ప్రతిమలా నిల్చు 

న్నాడు, 

రైలు కనుమరుగవగానే అందరూ వెళ్ళీ కార్లో కూర్చు 

న్నారు. శేషగిరి రమేమ్ని ఒకక పొగుడుతున్నాడు. ., 
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“చాలా మంచి కాడు. మనతో బాగా కలసి 

పోయాడు. కృష్ణమూర్తి కి తగిన తమ్ముడు, అతడు ఇక్క-డే 

(పోన్ చెయ్యాలని నా కెంతో ఆశగా ఉంది కాని, ఎందుకో 

అతడికి నచ్చలా మరి...” అంటూ రత్నేవైపు చూఠశోౌడు 

శేవగికి భ్ 

రత్న కిటికీలోనుండి బయటకు చూస్తోంది, 

ఆశ "కారులోనే నిద్రపోయింది. శేషగిరి కూతుర్ని ఎత్తు 

కుని పక్కమోద పడుకో బెట్టాడు. కూతురికి దుప్పటి కప్పి రత్న 

వెపు చూశోడు. | 

రత్న పరధ్యానంగా గుడ్డలు మార్చుకుంది, శేషగిరి 

మంచంమోాద కూర్చుని భార్యకో సం నిరీశ స్తున్నా డు, రత్న 

మెల్లిగా మందుల బీరువా దగ్గరకు వెళ్ళీ తనకు కావలసిన 

మందు కోసం వెదకసాగింది. 
'.... ష్వక్షకోవా రక్నా?ి 

“శీపగిరి మానాన్ని భంగపరిచి అడిగాడు, 

“మూరు పడుకోండి 
కనువ /[ శ 

“వాకు చొలా తలనొప్పిగా ఉంది, స్మ మాత్ర తీసు. 

కోని పడుకుంటాను.” 

“కలనాప్పికి తలనొప్పి -మాత్ర _ తీసుకోవాలిగాని, 
న్మిదమాతేందుకు ఖై 

సు సలేకపోలే నిద్ర రాదు. నాకు. దయచేసి" మాత్ర 
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